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سرلشکر باقری: چشمداشتی به خاک دیگران نداریم

 در مقابل تجاوز دست روی دست نخواهیم گذاشت

بودجه ۹۸ 
به نفع۴ استاِن 
محروم از گاز!

به گزارش خبرنگار زمان- الهام آمرکاشی، گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده یکی از 
اولویت های ُدَول یازدهم و دوازدهم است که براساس تدابیر و بسترسازی های مناسب، تا به امروز در این زمینه، 
قدم های استواری برداشته شده است.بنا به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، دهه ۸۰ به عنوان دوره انقالب 
گازرسانی به صنعت کشور شناخته می شود و این انقالب تا دهه ۹۰ همچنان جاری و ساری باقی مانده و قریب 
به اکثریت روستاهای کشور رشِد ۹۰درصدی در زمینه توسعه و گازرسانی به مناطق محروم را نشان می دهند. چند 
سالی است که گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور که از جمله سیاست های کالن نظام جمهوری اسالمی ایران 
در جهت محرومیت زدایی و تحقق عدالت اجتماعی به شمار می آید، سرعت قابل توجهی یافته و بنا به آمار و ارقام 
طی سالهای ۹۲ تا پایان ۹۶، به بیش از ۱۱۵۰۰ روستا با نزدیک ۱ میلیون و ۴۰۰هزار خانوار و هم چنین ۱۰۷ شهر 

6با بیش از ۳ میلیون و ۱۶۰هزار خانوار شهری گازرسانی شده است
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1
» یوزهای ایرانی« شایسته قهرمانی در آسیا

دست برتر تیم فوتبال ایران در جام ملت ها؛

دست برتر تیم فوتبال ایران در جام ملت ها؛

» یوزهای ایرانی« شایسته قهرمانی در آسیا
روزنامه »العرب« چاپ لندن در گزارشی با اشاره به 
پیروزی های تیم ملی فوتبال کشورمان در هفدهمین 
دوره جام ملت های آسیا و مقایسه پیروزی های 
ایران با ژاپن به عنوان رقیب بعدی ایران نوشت: تیم 
ایران با این پیروزی ها نشان داد که در میدان های 
مسابقات دست برتر را دارد و شایسته قهرمانی است.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، روزنامه فرامنطقه ای 
العرب در گزارشی درباره پیروزی تیم ملی ایران بر 
چین و راهیابی آن به نیمه نهایی جام ملت های 
آسیا در گزارشی آورده است: تیم ایران با مربیگری 
»کارلوس کی روش« با قدرت، جواز حضور در مرحله 
نیمه نهایی جام ملت های آسیا را دریافت کرد. در 
ادامه این مطلب آمده است: سطح تیم ملی ایران 
همواره در حال رشد است و این تیم در هر یک از 
مسابقات خود نشان داد که شایسته قهرمانی است. 
تیم ملی ایران با برتری 3 بر صفر مقابل چین کار 

بزرگی انجام داد و گام جدید و بزرگی برای رسیدن 
به سکوی قهرمانی آسیا برداشت. اگر تیم ایران بتواند 
با شکست طلسم 43 به قهرمانی جام ملت های آسیا 
برسد این موضوع کی روش را در تاریخ فوتبال ایران 
به یک اسطوره تبدیل خواهد کرد و این موفقیت در 
کارنامه مربیگری او بسیار مهم و درخشان خواهد. 
العرب در ادامه آورده است: شاگردان کی روش با 
حذف تیم ملی چین امروز دوشنبه برای راهیابی 
به فینال به مصاف تیم ملی ژاپن خواهند رفت. کی 
روش گفته است هدف اساسی و رویای ما آن است 
که در میانه تیم های آسیایی قرار بگیریم. پیش از 
آغاز بازی ها او به دلیل آنکه اهداف میانه ای را برای 
تیم ایران ترسیم کرده بود همواره مورد انتقاد قرار 
گرفته است. در شرایطی که کی روش و شاگردانش 
اکنون در آستانه راهیابی به فینال و کسب عنوان 
قهرمانی هستند او باز هم هشدار داده است که کت 

قهرمانی برای ما گشاد است. او با چنین اظهاراتی 
تالش می کند از شدت فشارها از شاگردان خود 
بکاهد. این روزنامه چاپ لندن می نویسد: هر شخص 
میانه رویی که چالش های دیگر تیم ها را دنبال کند 
به این موضوع پی خواهد برد که تیم ژاپن در رقابت 
با ایران با دشواری هایی روبرو خواهد شد. زیرا تیم 
ملی ژاپن در برابر رقبای کم تجربه خود فقط موفق 
شده است بازی را با نتیجه یک گل به پایان رساند. 
از اینرو، می توان گفت تیم ملی فوتبال ایران که 
تاکنون در این دوره از بازی ها 12 گل به ثمر رسانده 
و هیچ گلی را دریافت نکرده است شایسته پیروزی 
بر تیم ملی ژاپن و رسیدن به فینال است. تیم ملی 
ایران که در رده بندی فیفا در رتبه نخست تیم های 
آسیایی قرار دارد، در مرحله نیمه نهایی هفدهمین 
دوره جام ملت ها، ساعت 17:30 امروز)دوشنبه( به 

مصاف ژاپن می رود.

مخالفت با افزایش قیمت وسهمیه بندی سوخت درسال آینده  
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 98 مجلس 
شورای اسالمی، در تشریح جلسه دیروز کمیسیون، 
گفت: اعضای کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت و 

سهمیه بندی سوخت در سال آینده مخالفت کردند.
به گزارش زمان از خانه ملت، غالمرضا تاجگردون افزود: 
دیروز جلسه مفصلی درخصوص ساماندهی سوخت 
و یارانه ها برگزار شد و پیش از این کارگروه های 
کمیسیون تلفیق 4 جلسه درباره قیمت حامل های 
انرژی و یارانه ها برگزار کرده بودند که پیشنهادهای 
مختلف در این نشست ها مورد بررسی قرار گرفته بود.

رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 98 مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه پیشنهادهای مختلفی 
و  شخص  براساس  سوخت  بندی  سهمیه  همانند 
خودرو در نشست دیروز کمیسیون مطرح شد، اضافه 
کرد: حدود 40 پیشنهاد درخصوص قیمت سوخت 
و سهمیه بندی آن دریافت شده بود که هیچکدام 
نمایندگان  داد:  ادامه  نیاورد.وی  پیشنهادات رأی  از 
مجلس به دلیل آثار تورمی که به دلیل افزایش قیمت 
و سهمیه بندی در جامعه ایجاد می شود، به هیچیک 

از پیشنهادها رأی مثبت ندادند.تاجگردون با اشاره به 
اینکه آمارهای ارائه شده درخصوص تورم در جامعه 
متفاوت است، اظهار داشت: کمیسیون تلفیق پس از 
دریافت تمامی پیشنهادات کارشناسان و نمایندگان 
افزایش  درباره  ای  مصوبه  که  رسید  نتیجه  این  به 
قیمت سوخت و سهمیه بندی نداشته باشد. البته 
دولت اختیار دارد که اگر در سال 98 به جمع بندی 
برسد، اصالحات خود را انجام دهد، اما در قانون بودجه 

سال 98 هیچ مصوبه ای درخصوص سهمیه بندی 
و افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.رئیس کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه سال 98 مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: جدول یارانه ها نیز در بودجه سال 98 
تغییر نمی کند، چرا که باید درآمدی حاصل می شد 
تا در جدول یارانه ها نیز اصالحاتی صورت می گرفت، 
لذا به نظر می رسد یارانه ها نیز رویه سابق خود را 

طی کند.

جهانگیری: تاکنون از گردنه های سختی عبور کرده ایم

همه باید مقابل ملت پاسخگو باشند
معاون اول رییس جمهوری گفت: همه نهادهای کشور هر تصمیمی که برای آینده 

و سرنوشت نظام و ایران می گیرند باید مقابل ملت پاسخگو باشند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری  در 
مراسم اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی فارابی )ویژه تحقیقات علوم انسانی 
و اسالمی( که در سالن اجالس سران برگزار شد با تاکید بر اهمیت توجه به علوم 
انسانی اظهار کرد: من به لحاظ تخصصی بیشترین دوران زندگیم را در حوزه 
صنعتی و اقتصادی طی کرده ام و هر چه که بیشتر در این بخش حضور داشتم 
به نیاز مبرم کشور به علوم انسانی و اجتماعی برای پیشبرد مسائل بیش از بیش 
واقف هستم و احساس می کنم که این بخش از علم در همه مقاطع به ویژه 
زمان های خاص نقش بسیار کارساز و تعیین کننده برای عبور از مشکالت و تنگناها 
دارد.وی با بیان اینکه هرچه پیچدگی های دنیا بیشتر می شود نیاز به علوم انسانی 
بیشتر از قبل احساس می شود، خاطرنشان کرد: انتظار مدیران و سیاستگذاران 
از نهادهای علمی این است که به دولتمردان و شهروندان کشور در فهم درست 
مسائل و ارائه راهکارهای مناسب برای برون رفت از آنها کمک بیشتری کنند. 
قطعاً فهم صحیح مسائل و مشکالت پیش نیاز هر اقدامی است و چنان چه ندانیم 
مشکل اصلی کجاست، راهکارهایی که برای حل آنها انتخاب کرده ایم ما را به مسیر 
درست نمی رساند.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرا رسیدن چهلمین سالگرد 
پیروی انقالب اسالمی گفت: تاکنون راه دراز و دشواری پشت سر گذاشته ایم و 
از گردنه های سختی عبور کرده ایم، اگر به حوادثی که طی چهل سال قبل در 
ایران، منطقه و جهان اتفاق افتاده است نگاهی گذرا کنیم، می بینیم که بسیاری از 
این دوران، دوران استثنایی تاریخ محسوب می شود.جهانگیری ادامه داد: ما جنگ 
هشت ساله را تحمل کرده ایم. همچنین شاهد جنگ بزرگ در خلیج فارس بودیم 
که طی آن آمریکایی ها و برخی کشورهای عربی علیه عراق اقداماتی انجام دادند 
و آثار آن همچنان قابل مشاهده است. از سوی دیگر شاهد وقوع جنگی در کشور 
شرقی خود بودیم که طی آن ناتو و آمریکا در افغانستان حضور یافتند و همچنان 
آثار این جنگ باقی است.وی با اشاره به پیدایش گروه های تروریستی مختلف در 
منطقه طی سال های اخیر، خاطرنشان کرد: گروه های تروریستی در منطقه به 
دنبال معرفی چهره ای خشن از اسالم بودند و در مناطقی از جمله سوریه و عراق 
ایجاد شدند که اگر ایران دست به کار نمی شد امروز گروه تروریستی داعش در 
منطقه قدرت و دولت داشت.معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: طی چهل 
سال گذشته در داخل کشور نیز از گردنه های بسیاری عبور کردیم و به لطف خدا 
امروز با وجود آن که با تنگناهایی مواجه هستیم فرصت هایی در اختیار داریم؛ با 

فرصتهایی که می توانیم در مقابل تنگناهای موجود خلق کنیم، می توان شرایط 
کشور را با وضع بهتری پیش ببریم.جهانگیری در بخش دیگری از صبحت های 
خود با تاکید بر لزوم »افق گشایی نسبت به آینده کشور و نظام« و »ابهام زدایی 
نسبت به آینده کشور« گفت: باید با کمک تفکر علمی و اراده سیاسی نگرانی های 
جامعه را در همه زمینه ها بویژه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کاهش دهیم.وی 
با اشاره به اعمال تحریم های جدید از سوی دولت آمریکا علیه ایران اظهار کرد: 
آمریکایی ها هم زمان با جنگ اقتصادی که اخیراً علیه ایران آغاز کردند، یک جنگ 
روانی و رسانه ای شروع کردند و مهمترین هدف شان آن است که آینده ایران به ویژه 
آینده نسل جوان را مبهم جلوه دهند و تردید و نگرانی ها نسبت به آینده کشور را 
تشدید کنند؛ بنابراین باید تالش گسترده ای انجام دهیم تا افق های جدیدی پیش 
روی ملت برای آینده گشوده شود و امید در میان مردم افزایش یابند.معاون اول 
رئیس جمهور با تاکید بر این که امروز زمان گفت وگو و افزایش اعتماد به همدیگر، 
خود و نظام است، خاطرنشان کرد: در چهل سال گذشته مهمترین سرمایه ای که 
برای عبور از دروان سخت در اختیار کشور بود سرمایه اجتماعی است این سرمایه 
اجتماعی نیز نتیجه قرائت دینی بود که امام خمینی )ره(  از اسالم ارائه کردند و 

حکومت اسالمی را حکومتی مبتنی بر اراده مردم معرفی نمودند.
جهانگیری با تاکید بر لزوم ترمیم سرمایه اجتماعی کشور، گفت: بیش از دولت و 
نهادهای رسمی، دانشمندان، نخبگان و صاحب نظران باید برای ترمیم سرمایه های 
اجتماعی اقدام کنند؛ طبیعی است برای این کار باید در رویکردها، رفتارها و 
ساختارهای حکمرانی اصالحاتی صورت بگیرد.وی با بیان این که گفت و گو میان 
دولت و دانشگاه در مراحل مختلف آغاز شده است، خاطرنشان کرد: از سال گذشته 
من در معاونت اول ریاست جمهوری تالش کردم موضوع گفت وگوی ملی را در 
همه زمینه ها مطرح کنم. چرا که فکر می کردم راه حل عبور از تنگناها توجه به 
مسائل داخلی و گفت و گو است؛ در همین زمینه جلساتی با دانشگاهیان برگزار 
کردم وطی آنها بخش هایی از چالش های پیش روی کشور مطرح شد و گفت و 
گوی میان دولت و دانشگاه شکل گرفت که این گفت و گو امروز نیز باید ادامه یابد.

معاون اول ریاست جمهور با تاکید بر این که امروز به شدت به همدلی و هم زبانی 
میان نهادهای حاکمیتی نیازمند هستیم، گفت: امروز نهادهای حاکمیتی مسئولیت 
بسیار مهم و تاریخی بر عهده دارند؛ پیش نیاز هر اقدامی این است که همه نهادها 
در چارچوب وظایفی که در قانون اساسی پیش بنیی شده عمل کنند و هر کسی 
که تصمیمی می گیرد پاسخگوی این تصمیمات که سرنوشت یک ملت با آنها رقم 

می خورد باشد.

داده های دولتی به روی استارت آپ ها باز می شود
رئیس سازمان فناوری اطالعات از صدور اجازه استفاده بخش غیردولتی از پایگاه های 

داده دولتی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، امیر ناظمی دیروز در صفحه ی توئیتر خود نوشت: 
بخش  استفاده  به  مربوط  تعرفه  و  اجازه  ارتباطات،  مقررات  تنظیم  کمیسیون 
غیردولتی از پایگاه های داده دولتی را تصویب کرد. امیدواریم نخستین بهره برداری 
از داده دولتی توسط اپلیکیشن ها و استارت آپ ها را در همین هفته آغاز کنیم.

ناظمی پیش از این هم اعالم کرده بود: یکی از مقوله های حمایتی سازمان فناوری 
اطالعات، ارائه داده های ملی به استارت آپ هاست.وی، همچنین با اعالم این خبر که 
امروز نزدیک به 2۵0 هزار اپلیکیشن ایرانی در کشور تولید و به بهره برداری رسیده 
است، گفته بود: به نسبت اپلیکیشن های سرگرمی ، مردم بیشتر از اپلیکیشن هایی 
که خدمات مورد نیازشان را تأمین می کنند، بهره می برند.او به اهمیت پذیرش 
شکست در پروژه اشاره کرد و افزود: برگزاری چنین رویدادهایی کمک می کند 
استارت آپ ها و کارآفرینان تجربیات خود را از شکست ها و پیروزی های خود را به 
اشتراک بگذارند. شرکت ها و استارت آپ ها همواره به افتخارات و دستاوردهای خود 
توجه می کنند، درحالی که می توان با تمرکز بر شکست ها به موفقیت های بزرگی 

نائل شد و با مستندسازی شکست و پذیرش آن می توان گام های مثبتی در جهت 
موفقیت برداشت.ناظمی، به فرهنگ سازمانی قبول شکست، به عنوان یک الزمه در 
مدیریت شرکت ها و سازمان ها تاکید کرد و گفت: هرچند در فرهنگ ما به اشتراک 
گذاشتن شکست ها چندان مرسوم نیست، گرچه برای رشد و توسعه هر دو این ها 
مهم است و در واقع اصلی ترین کارکرد این نشست ها آشنایی با دیدگاه های متفاوت 
در عرصه کسب وکارهای نوین است.رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران، درباره 
حمایت دولت در افزایش استارت آپ ها گفت: تنها درصورتی که دولت بتواند باعث 
رشد سریع تر و بادوام تر استارت آپ ها شود، این حمایت ها و پشتیبانی ها مفید خواهد 
بود و البته نباید این حمایت ها به مداخله نزدیک شود. سازمان فناوری اطالعات 
مجموعه ای از حمایت ها را آماده کرده اما تمایلی به روی آوردن به سیستم های 
سابق که باعث مداخله در امور کسب وکارهای نوین می شد، ندارد.یکی از مقوله های 
حمایتی سازمان فناوری اطالعات، ارائه داده های ملی به استارت آپ ها ست چراکه 
این داده ها به شدت می تواند به بهبود خدماتی که مردم دریافت می کنند، منجر 
شود و سازمان فناوری اطالعات درحقیقت این نقطه اتصال استارت آپ ها با داده ها و 

دستگاه های مختلف محسوب می شود.

کد دستوری تأمین اجتماعی برای پیگیری »بسته حمایتی«
کد  گفت:  اجتماعی  تأمین  سازمان  سرپرست 
دستوری USSD از سوی این سازمان برای بیمه 
شدگان و مستمری بگیرانی که در خصوص بسته 

حمایتی دولت سوال دارند، اختصاص یافت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد حسن زدا 
افزود: این افراد می توانند کد دستوری 8#*142* 
را شماره گیری و کدملی سرپرست خانوار را وارد 

کنند تا پاسخ برای آنها ارسال شود که آیا مشمول 
دریافت این کمک هستند یا خیر؟وی با بیان اینکه 
در روزهای گذشته مرکز ارتباطات مردمی سازمان 
تأمین اجتماعی )1420( تماس های فراوانی در این 
خصوص را پاسخ داده است، گفت: کد دستوری 
مذکور برای پاسخگویی بهتر و بیشتر مخاطبان 
روابط  کل  اداره  گزارش  به  است.  شده  تعریف 

با اشاره به  عمومی سازمان تأمین اجتماعی، زدا 
ارائه بسته کمک دولت به بیمه شدگان و مستمری 
بگیران سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: به ۶ 
میلیون و 1۵0 هزار نفر از بیمه شدگان و 2 میلیون 
و ۶00 میلیون نفر مستمری بگیر این سازمان که 
بسته  اند،  داشته  را  کمک  این  دریافت  شرایط 

حمایتی پرداخت شده است. 
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سقف پاداش پایان خدمت مسئوالن 
مشخص شد

ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 98 گفت: مطابق با مصوبه این 
کمیسیون مقرر شد پاداش پایان خدمت مسئولین حداکثر معادل 7 برابر 

حداقل حقوق مزایا به ازای هر سال، با 30 سال خدمت اختصاص یابد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون 
تلفیق بودجه 98، دیروز در نشســت خبری که در حاشیه جلسه علنی 
مجلس شورای اسالمی برگزار شد، درباره مصوبات این کمیسیون، گفت: 
کمیسیون تلفیق به طور فشرده جلسات خود را ادامه می دهد تا گزارش 
نهایی، پایان هفته تقدیم مجلس شــود.وی ادامه داد: بر اســاس یکی از 
مصوبات، مقرر شــد ۵ هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک 
مرکزی که بابت خط اعتبار مسکن مهر دریافت شده بود بخشیده شود 
و به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی شود و این مبلغ به عنوان 
سرمایه دولت در بانک مسکن منظور شود.سخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه 98 تصریح کرد: در مصوبه دیگر وزارت ارتباطات مکلف شد ظرف 
سه ماه با همکاری وزارتخانه های نیرو، کشاورزی و نفت نسبت به انجام 
زیرساخت اندازه گیری پیشرفته در شبکه ملی اطالعات به نحوی اقدام 
کند که اطالعات مصرف آب چاه های کشاورزی با کنتور های پیشرفته 
همزمان در این شــبکه قابل رویت و مدیریت باشد.مفتح  اضافه کرد: در 
مصوبه دیگر مقرر شد صد در صد وجوه اداره شده از محل بازپرداخت وام 
های دانشجویی از سال 8۵ تا پایان سال 97 به عنوان کمک تلقی شود و 
در افزایش سرمایه و منابع مالی صندوق های رفاه دانشجویان منظور شود تا 
امکان پرداخت وام مناسب تر برای این صندوق ها به وجود آید.وی تصریح 
کرد: پاداش پایان خدمت مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه 
های اجرایی، وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی و کلیه 
دستگاه های اجرایی ذی ربط حداکثر معادل 7 برابر حداقل حقوق مزایا در 
ازای هر سال و سی سال خدمت اختصاص یابد.سخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه 98 گفت: همچنین مقرر شد همسان سازی حقوق بازنشستگان 
در ســال 98 برای کسانی که کمتر از 2.۵ میلیون تومان دریافتی دارند 
در اولویت اجرا قرار گیرند.مفتح اظهار داشت: در مصوب دیگری مقرر شد 
شرکت های بیمه 300 میلیارد تومان از اصل حق بیمه های شخص ثالت 
دریافتی را به صورت هفتگی به حساب خزانه واریز کنند تا از این طریق در 
اختیار سازمان راهداری، نیروی انتظامی و اورژانس قرار گیرد تا در جهت 
ایمن سازی جاده ها کمک رسانی به افراد مصدوم در جاده ها و این گونه 

موارد مصرف شود.

اقرار رهبر کودتاچیان ونزوئال به تحت فشار 
بودن از سوی آمریکا

 معاون رئیس جمهوری ونزوئال از اقرار »خوان گوایدو« به تحت فشار بودن 
از سوی آمریکا برای پیشبرد سیاست های واشنگتن در کاراکاس خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، رســانه ها از دیدار »خوان گوایدو« رهبر 
کودتاچیان ونزوئال با مقامات دولتی این کشور خبر داده اند و نکته جالب 
در این رابطه حکایت متفاوتی اســت که رسانه های روسی و غربی در 
این رابطه منتشر کرده اند.اسپوتنیک در این رابطه می نویسد: »جورج 
رودریگوئز« معاون رئیس جمهــوری ونزوئال در امور ارتباطات، فرهنگ 
و گردشگری امروز یکشــنبه اعالم کرد: »خوان گوایدو« اقرار کرده که 
از سوی آمریکا تحت فشــار قرار دارد.به گفته رودریگوئز، گایدو روز سه 
شنبه با »دیسدادو کابلو« رئیس مجلس موسسان و »فردی برنال« یکی 
از اعضای حزب سوسیالیست دیدار کرده و این موضوع )تحت فشار بودن 
از سوی آمریکا( را در این جلسه اعالم کرده است.در این میان اما رویترز 
فقط از دیدار گوایدو با مقامات دولتی ونزوئال گزارش داده و اشاره زیادی 
به جزئیات بیان شــده در این دیدار نکرده است.به نوشته رویترز، محور 
اصلی گفتگوهای گوایدو با مقامات دولتی برگزاری مجدد انتخابات ریاست 
جمهوری بوده اما مقامات دولتی اعالم کرده اند که در صورت برگزاری 
مجدد انتخابات، فقط انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار می شود.خوان 
گوایدو، رئیس  پارلمان ونزوئال، هفته پیش خود را به  عنوان رئیس جمهوری 
موقت کشورش معرفی کرد. پارلمان ونزوئال که در دست مخالفان دولت 
است، ریاســت جمهوری مادورو را »غصبی« و »غیرقانونی« اعالم کرده  
است.آمریکا و شماری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی و نیز بسیاری 
از کشورهای قاره آمریکا از گوایدو حمایت کرده اند. ترکیه، ایران، روسیه، 

چین، بولیوی و کوبا از دولت مادورو حمایت کرده اند.

صعود 9 پله ای ایران در حوزه 
اقتصاد دانش بنیان

معاون جذب سرمایه گذاری معاونت علمی ریاست 
جمهوری به رشد ایران از منظر شاخص اقتصاد دانش 
بنیان اشاره کرد و گفت: در پنج سال اخیر در زمینه 
اقتصــاد دانش بنیان از رتبه 2۵ به 1۶ جهان صعود 

کردیم.
به گــزارش زمان به نقل ازایرنــا، »علیرضا دلیری« 
دیروزدر کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه 
گــذاری ایران در محل دائمی نمایشــگاه های بین 
المللی تهــران، با بیان اینکه فعالیت های اقتصادی 
بدون تحقیق و توسعه محکوم به شکست است، گفت: 
اکنون ایران از نظر اقتصاد دانش بنیان رتبه نخست 
منطقه را دارد.وی به فعالیت چهار هزار شــرکت با 
فناوری متوسط و باال )مدیوم و های تک( اشاره کرد 
و گفت: این شرکت ها 300 هزار شغل ایجاد کرده و 
تاکنون ۶ هزار میلیارد تومان فروش داشته اند.معاون 
جذب سرمایه گذاری معاونت علمی ریاست جمهوری 
اضافه کرد: 70 درصد از این شرکت ها را استارتاپ ها 
تشکیل می دهند.دلیری در ادامه به خدمات تعریف 
شده معاونت علمی ریاست جمهوری برای سرمایه 
گذاری اشاره کرد و گفت: 120 خدمت برای سرمایه 
گذاران مــورد توجه قرار گرفته که مواردی از جمله 
»معافیت های مالیاتــی«، »بیمه ای« و »گمرکی« 
را شامل می شود.»محمدرضا مودودی« سرپرست 
ســازمان توســعه تجارت ایران نیز در این نشست 
گفت: به منظور توســعه هر چه بیشتر فناوری ها و 
تجاری سازی آنها، به ســمت سرمایه گذاری های 
جسورانه - به عنوان یکی از روش های نوین تامین 
مالی - حرکت کرده ایم.وی ادامه داد: سرمایه گذاری 
جســورانه یا خطرپذیر، برای شرکت های کوچک و 

متوسط کاربردی ویژه دارد.

افزایش ۳۷۰ درصدی کشف 
قاچاق ریلی کاال

 رئیس پلیس پیشگیری ناجا از افزایش 370 درصدی 
کشــف قاچاق ریلی کاال در 9 ماهه امسال و کشف 

صددرصدی قاچاق ریلی مواد مخدر خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار محمد شرفی در 
گردهمایی فرماندهان پلیس راه آهن مناطق مختلف 
کشور با اشاره به لزوم تامین امنیت مردم از سوی پلیس 
با مشارکت خود مردم و روش های پیش گیرانه جامعه 
محور گفت:  در حال حاضر پلیس از دوره اصالحات 
سخت افزاری عبور کرده و وارد توسعه نرم افزاری شده 
است و رویکرد ما از رویکرد سلبی به رویکرد ایجابی 
تغییر یافته است.وی با اشاره به صدور بخشنامه های 
پلیس بر اساس پشتوانه های پژوهشی و تحقیقاتی 
با کمک پژوهشــگران مختلف به عنوان پشتوانه هر 
دستورالعمل و بخشنامه افزود: در پیشگیری اجتماعی 
از جرم باید همه آحاد جامعه درگیر شــوند و سطح 
آموزش ها و آگاهی ها را ارتقا  دهیم تا مردم در تامین 
امنیت مشارکت کنند.وی گفت: به عنوان نمونه پلیس 
با راه اندازی موسسات خصوصی حفاظتی و اشتغال 
100 هزار نگهبان محله در کشورف کار تامین امنیت 
سوخت رسانی، حمل و نقل و مجتمع های تجاری را 

به این موسسات واگذار کرده است.

اخبار

سرمقاله

هیچ شرافتی مانند فروتنی نیست

کالمامیر

از خدمات  تجلیل  با  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
این  امروز  کردند:  تاکید  اسالمی،  تبلیغات  دفتر 
برای  که  دارد  وجود  قم  علمیه  حوزه  از  انتظار 

ابهام ها و مشکالت دینی راه حل داشته باشد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
اهلل خامنه ای  آیت  رهبری، حضرت  معظم  مقام 
مسئوالن  دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
این  مهم  وظیفه  یک  اسالمی،  تبلیغات  دفتر 
دفتر را پاسخ به سؤالها و نیازهای فکرِی جوانان، 
دانشجویان و گروههای اثرگذار فرهنگی برشمردند 
و توصیه هایی در خصوص حضور جریان ساز در 
فضای مجازی و آسیب شناسی مقوله تبلیغ بیان 
از  تجلیل  با  خامنه ای  اهلل  آیت  کردند.حضرت 
خدمات دفتر تبلیغات اسالمی، وجود نواندیشی و 
روشنفکری دینی در این دفتر را مغتنم دانستند 

و  کار  روزهای  و  انقالب  دوره  امروز،  گفتند:  و 
حرکت های جهشی است و قم به این گونه نگاهها 
و جهت گیری های نو، بیش از پیش احتیاج دارد.

ایشان دفتر تبلیغات اسالمی را یک واحد زنده و 
برخوردار از تألیفات پر شمار برشمردند و افزودند: 
البته جای دفتر تبلیغات در مجموعه های اثرگذار 
شناسایی  با  باید  دفتر  این  و  است  خالی  کشور 
به  دادن  پاسخ  و  فرهنگی  مؤثر  مجموعه های 
سؤالهای دینی آنها، بر غنای فکری این مجموعه ها 
به سؤالهای متنوِع  اشاره  با  انقالب  بیفزاید.رهبر 
فعالیت های  دست اندرکاران  برای  که  دینی 
فرهنگی و هنری وجود دارد، خاطرنشان کردند: 
پاسخگویی به این سؤالها و ابهام ها، وظیفه حوزه و 
دستگاههایی همچون دفتر تبلیغات اسالمی است.

ایشان دفتر تبلیغات را به اولویت بندی و تمرکز 

بر کارهای زمین مانده در حوزه علمیه قم توصیه 
کردند و در خصوص فعالیت های تبلیغی در فضای 
مجازی، افزودند: دستگاههای مختلفی در فضای 
مجازی حضور دارند اما حضور در این فضا باید 
یک حضور جریان ساز باشد، ضمن اینکه بهترین 
راه شناسایی و ارتباط با گروههای مؤثر فرهنگی 
و یافتن سؤالها و سرنخ های فکری آنان، استفاده 
از فضای مجازی است.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با موضوع  انتشار کتاب هایی  و  تدوین  همچنین 
پاسخ  به شبهات فکرِی جوانان و دانشجویان را 
الزم دانستند. »تدوین دانش مددکاری اسالمی«، 
دستگاههای  سایر  با  هم افزایی  و  »شبکه سازی 
تبلیغ«  »آسیب شناسی  و  تبلیغ«  امر  در  فعال 
در  اسالمی  انقالب  رهبر  توصیه های  دیگر  از 
در  مهم  حلقه  یک  به  بود.ایشان  دیدار  این 

فعالیت های تبلیغی یعنی »اثر و بازخورد تبلیغ« 
مبلغان  رفت وآمد  افزودند: صرِف  و  کردند  اشاره 
و گروههای تبلیغی به شهرها و روستاها و تأکید 
بر خوش بیان بودن آنها کافی نیست.مبلغان باید 
از  بتوانند پس  به گونه ای آموزش داده شوند که 
پایان دوره تبلیغ نیز ارتباط و تبادل فکری خود 
را با جواناِن مستعد استمرار بخشند و در ظرف 
چند سال، جمعی از همین جوانان را به مبلغان 
دین در منطقه خود تبدیل کنند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشاره به توقعات زیاد از حوزه علمیه 
قم برای حل مسائل و ابهامات، گفتند: در گذشته 
چنین توقعاتی از قم وجود نداشت و حوزه علمیه، 
سربه زیر و مشغول کار خود بود اما امروز این انتظار 
از حوزه علمیه قم وجود دارد که برای ابهام ها و 

مشکالت دینی راه حل داشته باشد.

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن دفتر تبلیغات اسالمی:

حوزه علمیه قم برای
 ابهام ها و مشکالت دینی

راه حل داشته باشد

مفقودی
موتور  شماره  با   ۷۲ ۹۸۲ج۲۱ایران  شهربانی  شماره  با   ۹۴ مدل   ۲۰۶ پژو  کمپانی  سند   
۱۶۳B۰۲۰۷۳۵۰و شماره شاسی NAAP۴۱FE۱FJ۲۸۸۲۱۵بنام  سیده سکینه مصیر مفقود 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
سند کمپانی خودروی سواری پراید تیپ ۱۳۲SE مدل  ۱۳۹۵ به رنگ سفید 
 روغنی و به شماره نیروی انتظامی ۳۳۱ ص ۱۵ ایران--۷۲ و به شماره موتور
M۱۳ /۵۷۲۲۷۲۲و به شماره شاسی NAS۴۲۱۱۰۰G۱۲۰۳۵۶۰ به نام زین 

العابدین سلیمانی اندرور مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد .

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پراید مدل ۱۳۸۵ به شماره شهربانی ۷۲-۵۳۲ب۴۳ و شماره موتور 
۱۶۹۷۵۶۷ و شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۵۹۴۴۷۳۸ به نام محمد علی توکلی مفقود و از درجه 

بابلاعتبار ساقط است.

دادنامه
پرونده کالسه ی ۹۶۰۹۹۸۳۰۵۳۱۰۱۵۰۶ شعبه ۱ شورای حل اختالف چهارباغ 

تصمیم نهایی شماره  
خواهان :آقای محمودعابدینی فرزندحیدر به نشانی استان البرز - شهرستان کرج - 

شهرکرج - مهرشهر- شهرک ولیعصر خ ششم غربی پ ۸۰
خواندگان :۱-آقای فرهاد حسن پور ۲. آقای پرویز حسن پور به نشانی چهارباغ خ 

شهید دستغیب پ۵ 
خواسته ها : ۱-الزام به تنظیم سند خودرو ۲. مطالبه خسارات   

)گردش کار (
خواهان دادخواستی را به طرفیت خوانده مطرح نموده  که پس ازثبت و ارجاع به این 
شعبه ،دروقت رسیدگی موضوع بررسی و پس از استماع بیان طرفین،قاضی شورا با 
تکیه بر وجدان و شرف و استعانت ازخداوند متعال ضمن ختم رسیدگی به شرح 

ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
 )رای شورا(: در خصوص دعوی آقای محمودعابدینی فرزندحیدر به طرفیت 
۱-آقای فرهاد حسن پورو پرویز حسن پور بخواسته ۱- الزام به تنظیم سند خودرو 
۲- مطالبه خسارات دادرسی ،بدین شرح که خواهان در متن دادخواست  عنوان 
داشته:«به موجب مبایعه نامه مورخه ی ۱۳۹۳ ،خوانده یک دستگاه خودروی پیکان 
به مبلغ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال به اینجانب واگذار نموده و مکلف بوده سند آنرا به نام 
اینجانب منتقل نماید که علی رغم درخواستهای مکرر از انجام تعهد امتناع نموده 
است لذا با تقدیم این دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم 
و انتقال سند و پرداخت هزینه های دادرسی مورد استدعاست.«با تشکیل جلسه 
رسیدگی در شورا ،خواندگان علی رغم ابالغ حضور نیافته و الیحه ای تقدیم نکرده 
است،،لهذا با عنایت به اینکه مطابق سند پیوست دادخواست ،خوانده ی ردیف دوم 
مع الواسطه  در قبال دریافت ثمن ،خودروی مابه الدعوی را به خواهان فروخته که 
برابر مقررات ،ملتزم به تنظیم سند ان به نام خریدار بوده که بنا به ادعای خواهان این 
امر محقق نشده و اقدامی از سوی وی صورت نگرفته براین اساس با لحاظ نظر 
مشورتی اعضاء ، قاضی شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به مواد 
۱۹۸،۵۱۵،و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰،۲۲۰ الی ۲۲۱ قانون مدنی 
خوانده ردیف دوم آقای پرویز حسن پوررا به تنظیم سند رسمی بنام خواهان ملزم و 
به پرداخت مبلغ ۴۳۳/۵۰۰ ریال هزینه ی دادرسی وهزینه دونوبت نشر آگهی در حق 
خواهان محکوم مینماید و نسبت به خوانده ردیف اول آقای فرهاد حسن پور طبق 
استعالم از راهور خودرو مالکیت نداشته و دعوی را متوجه وی نبوده و مستندا »به بند 
۴ ماده ی ۸۴ ناظر به ماده ی ۸۹ قانون بدوالذکر قرار رد دعوی صادر و اعالم میگردد 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و 

سپس ظرف همین مهلت قابل اعتراض در محاکم عمومی بخش چهار باغ میباشد.
 مهدی اکبرپور قاضی شعبه اول شورای حل اختالف چهارباغ

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : نام:تورج   نام خانوادگی: قائمی نژاد    نام پدر:احمد علی     

نشانی:قصر شیرین –خ راه کربال میدان معلم خ زینبیه کوی روشنی پالک ۳
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم : ۱-نام:جعفر   نام خانوادگی:کوهی      نام پدر:     

نشانی محل اقامت:مجهول المکان
مربوطه  دادنامه  وشماره  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به:  محکوم 
مبلغ  تادیه  تاخیر  پرداخت   به  است  محکوم  علیه  محکوم    ۹۷۰۹۹۷۸۹۵۲۲۰۰۳۲۸
۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از تاریخ ۹۶،۴،۱۷ لغایت زمان اجرای کامل حکم محاسبه آن توسط 
اجرای احکام مدنی شورا ونیز مبلغ ۸۸۰،۰۰۰  ریال هزینه دادرسی در حق خواهان میباشد 

.ضمنا نیم عشر دولتی توسط واحد اجرای احکام محاسبه می گردد .
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( ۲- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ،به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم  له بازداشت 
می شود )مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( ۴- خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد.)ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱۳۹۴(۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود.)ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱۳۹۴(۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهد بود.)تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(
قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان قصرشیرین –بهمن باباخانی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
 ) اسناد ذمه (

کالسه  اجرائی  پرونده  منقول  غیر  مال  مزایده  آگهی 
    ۹۶۰۰۰۸۱

مقدار ۰/۲۴ دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ۵۰  فرعی 
از ۳۷  اصلی ۱-نسبت به ۲ سهم از ده سهم از ششدانگ 
یک  قطعه زمین با بنای احداثی در آن کوره آجر پزی 
باستثنای ثمنیه اعیانی به مساحت ۳۴۵۷۸/۵۰  متر مربع 
قطعه ۵۰ تفکیکی پالک ۵۰ فرعی از ۳۷  اصلی  مفروز 
ازاصلی مذکور واقع در  از پالک فرعی  و مجزی شده 
شهرستان اسالمشهر بخش ۱۲ تهران ذیل ثبت ۱۲۵۳۲ 
صفحه ۲۸ دفتر ۸۰ امالک اسالمشهر به نام آقای محمد 
پیش نماز زاده حسنی ثبت و سند مالکیت. ۲- نسبت به 
یک سهم از ۲ سهم از ششدانگ یک  قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن کوره آجر پزی باستثنای ثمنیه اعیانی به 
مساحت ۳۴۵۷۸/۵۰  متر مربع قطعه ۵۰ تفکیکی پالک 
۵۰ فرعی از ۳۷  اصلی  مفروز و مجزی شده از پالک 
فرعی ازاصلی مذکور واقع در شهرستان اسالمشهر بخش 
۱۲ تهران ذیل ثبت ۱۲۵۳۴  صفحه ۳۱ دفتر ۸۰ امالک 
اسالمشهر به نام آقای حمید پیش نماز زاده حسنی ثبت و 
سند مالکیت. ۳- نسبت به ۲ سهم از ده سهم از ششدانگ 
یک  قطعه زمین با بنای احداثی در آن کوره آجر پزی 
باستثنای ثمنیه اعیانی به مساحت ۳۴۵۷۸/۵۰  متر مربع 
قطعه ۵۰ تفکیکی پالک ۵۰ فرعی از ۳۷  اصلی  مفروز 
ازاصلی مذکور واقع در  از پالک فرعی  و مجزی شده 
شهرستان اسالمشهر بخش ۱۲ تهران ذیل ثبت ۱۲۵۳۶ 
صفحه ۳۴ دفتر ۸۰ امالک اسالمشهر به نام آقای مجید 
پیش نماز زاده حسنی ثبت و سند مالکیت. ۴- نسبت 
به یک سهم از ده سهم از ششدانگ یک  قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن کوره آجر پزی باستثنای ثمنیه اعیانی 
به مساحت ۳۴۵۷۸/۵۰  متر مربع قطعه ۵۰ تفکیکی پالک 
۵۰ فرعی از ۳۷  اصلی  مفروز و مجزی شده از پالک 
فرعی ازاصلی مذکور واقع در شهرستان اسالمشهر بخش 
۱۲ تهران ذیل ثبت ۱۲۵۳۸  صفحه ۳۷  دفتر ۸۰ امالک 
اسالمشهر به نام خانم فروغ  پیش نماز زاده حسنی ثبت 
از  از ده سهم  و سند مالکیت. ۵- نسبت به یک سهم 
ششدانگ یک  قطعه زمین با بنای احداثی در آن کوره 
آجر پزی باستثنای ثمنیه اعیانی به مساحت ۳۴۵۷۸/۵۰  
متر مربع قطعه ۵۰ تفکیکی پالک ۵۰ فرعی از ۳۷  اصلی  
مفروز و مجزی شده از پالک فرعی ازاصلی مذکور واقع 
در شهرستان اسالمشهر بخش ۱۲ تهران ذیل ثبت ۱۲۵۴۰ 
صفحه ۴۰ دفتر ۸۰ امالک اسالمشهر به نام خانم فریبا 
پیش نماز زاده حسنی ثبت و سند مالکیت. ۶- نسبت 

به یک سهم از ده سهم از ششدانگ یک  قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن کوره آجر پزی باستثنای ثمنیه اعیانی 
به مساحت ۳۴۵۷۸/۵۰  متر مربع قطعه ۵۰ تفکیکی پالک 
۵۰ فرعی از ۳۷  اصلی  مفروز و مجزی شده از پالک 
فرعی ازاصلی مذکور واقع در شهرستان اسالمشهر بخش 
۱۲ تهران ذیل ثبت ۱۲۵۴۲  صفحه ۴۳ دفتر ۸۰ امالک 
اسالمشهر به نام خانم مریم پیش نماز زاده حسنی ثبت 
از  سهم  ده  از  سهم  یک  به  نسبت  مالکیت.۷-  سند  و 
ششدانگ یک  قطعه زمین با بنای احداثی در آن کوره 
آجر پزی باستثنای ثمنیه اعیانی به مساحت ۳۴۵۷۸/۵۰  
متر مربع قطعه ۵۰ تفکیکی پالک ۵۰ فرعی از ۳۷  اصلی  
مفروز و مجزی شده از پالک فرعی ازاصلی مذکور واقع 
در شهرستان اسالمشهر بخش ۱۲ تهران ذیل ثبت ۱۲۵۴۹  
صفحه ۴۶ دفتر ۸۰ امالک اسالمشهر به نام خانم پروانه 
پیش نماز زاده حسنی با حدود شماال اول به طول ۱۳۲/۱۶ 
متر هر دو  به طول ۶/۲۶  دارد  پخ  به صورت  متر دوم 
قسمت درب و دیواریست به جاده ساوه. شرقا به طول 
۲۷۸/۶۵ متر دیواریست  به دیوار قطعه ۲ تفکیکی. جنوبا 
به طول ۱۷۰/۶۰ متر درب و دیواریست به جاده قدیم 
رباط کریم. غربا در ۵ قسمت اول به طول ۴۸/۲۲ متر به 
امامزاده عباس، دوم که حالت مایل به شمال دارد به طول 
۷۷ متر و قسمت سوم به طول ۳۷ متر و چهارم بطول 
اصلی هر چهار  فرعی/ ۳۵  به پالک ۱۱۱  متر    ۳۶/۱۷
قسمت دیواریست به پالک ۱۱۱ فرعی پنجم بطول ۶۵/۸۰ 
متر دیواریست  به خیابان ۱۰ متری ثبت و سند مالکیت 
شماره  قطعی  سند  طبق  گردیده سپس  تسلیم  و  صادر 
دفتراسناد رسمی شماره  ۵۱۰۱۰  مورخه ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ 
۲۰۶ تهران به آقای علیرضا جرقی عراقی انتقال یافته است 
و طبق  سوابق برابر نامه شماره ۱۳۹۶۰۴۹۰۱۰۸۷۰۰۲۹۱۶ 
مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ اجرای ثبت اسالمشهر بازداشت می 
باشد سوابق انعکاس دیگری ندارد که به علت عدم ایفای 
تعهدات از سوی شهرداری چهاردانگه جهت وصول رای 
شماره ۹۵/۱۰۶ ک س مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ کمیسیون ماده 
۷۷ شهرداری منجر به صدور اجرائیه از سوی شهرداری 
مورخ    ۹۷/۱۱۲۳ نظریه  برابر  و  است  شده  چهاردانگه 
توصیف  دادگستری  رسمی  کارشناس   ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
اجمالی مورد وثیقه عبارت است از: ملک فوق واقع است 
در: جاده ساوه- کیلومتر ۱۰ روبروی مجتمع تندیس آجر 
شهریار.  مورد ارزیابی ملک : ملک مورد نظر به شماره 
پرونده ۹۴۵ صادره از شهرداری چهاردانگه دارای بناهای 
منظور  به  زمین  زیر   - باشد:  می  ذیل  به شرح  موجود 
استفاده صنعتی به مساحت ۷۲۸/۸۰  مترمربع- همکف 
به منظور استفاده تجاری به مساحت ۳۵۴۶/۵۰ مترمربع. 

– نیم طبقه به مساحت ۸۰ متر مربع- طبقه اول به 
منظور استفاده مسکونی به مساحت ۵۸/۵۰ متر مربع. 

طبق بازدید به عمل آمده ملک مورد نظر دارای ۲۷ باب 
مغازه طبق گزارش شهرداری دارای مساحت ۳۵۴۶/۵۰ 
متر مربع  و نیم طبقه به مساحت ۸۰ متر مربع و زیر زمین 
به مساحت ۷۲۸/۸۰ متر مربع به منظور استفاده صنعتی و 
طبقه اول به مساحت ۵۸/۵۰ مترمربع به منظور استفاده 
مسکونی که دارای سازه از نوع اسکلت فلزی و سقف 
طاق ضربی که طبق گزارش شهرداری ملک دارای پایانکار 
از  مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۲۹ صادره  به شماره ۵۱۹۱۴/۸۱۴۵ 
منطقه ۱۹ تهران می باشد که طبق فرم طرح تفضیلی به 
کل  مساحت  تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۳  به  شماره ۹۰۰۰۸۲۸ 
زمین طبق سند ۳۴۵۷۸/۵۰ متر مربع و مساحت موجود 
۳۹۳۹۴/۷۱ متر مربع و مساحت زمین پس از اصالحی 
به میزان ۳۱۷۵۵/۰۲ متر مربع با کاربری فضای سبز و در 
محدوده بافت پر مسکونی شهری اعالم گردیده است و 
با توجه به اظهارات ساکنین، تجاری ها و صنعتی ها در 
اختیار افراد غیر می باشد. که ارزش مقدار ۰/۲۴ دانگ 
بدهکار  شخص  ملکی  ثبتی  پالک  ششدانگ  از  مشاع 
مبلغ ۴۷/۶۷۸/۳۶۲/۸۲۲  به  عراقی  علیرضا جرقی  آقای 
ریال ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بستانکار 
و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز دوشنبه مورخ 

۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ریال از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر 
در  واقع  اسالمشهر  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  محل  در 
اسالمشهر-قائمیه- سایت اداری از طریق مزایده حضوری 
بفروش میرسد و مزایده از مبلغ ۴۷/۶۷۸/۳۶۲/۸۲۲ ریال 
شروع و باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته 
خواهد شد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است 
و فروش کال نقدی است چنانچه روز تعیین شده با تعطیل 
رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در 
همان ساعت و همان مکان تشکیل خواهد شد طالبین و 
خریداران می توانند با ارائه چک تضمین شده بانک ملی 
ایران به مبلغ پایه مزایده جهت شرکت در مزایده در وقت 
مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا بدهی های 
مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک 
و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده بعهده برنده 
مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا 
حسابهای دارایی و شهرداری و..... خواهد بود مورد ضمنا 
بنابر اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد بیمه می باشد.م/الف 

۲۲۹۶   تاریخ انتشار آگهی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
 رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر

 سید محسن سادات حسینی

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه 
سیاست دفاعی ما به معنای آن نیست که 
در رویکردهای عملیاتی و تاکتیکی خود صرفا 
دفاعی عمل کنیم، گفت: در حفظ منافع ملی 

ممکن است رویکرد آفندی داشته باشیم.
سرلشکر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نیروهای  کل  ستاد  رئیس  باقری  محمد 
آثار  حفظ  بنیاد  جلسه  هفتمین  در  مسلح 
جمع  در  و  مقدس  دفاع  ارزشهای  نشر  و 
جلسه  این  در  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
بودن  درپیش  به  توجه  با  که  شد  تاکید 
چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب 
آثار  هایی  نمایشگاه  مجموعه  در  اسالمی، 
نیروهای  و  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  و 
مسلح در صنعت دفاعی و عرصه های مختلف 
و  هوایی  دستاوردهای  و  نمایش ها  مانند 
نقش نیروهای مسلح در سازندگی کشور به 
هایی  نمایشگاه  زدایی،  محرومیت  خصوص 
در محل موزه انقالب اسالمی و مصلی امام 
برپا  خمینی)ره( و محدوده مهرآباد جنوبی 
شود.وی ادامه داد: همچنین در این جلسه 
ابالغ شد که این نمایشگاه با بسیج امکانات 
در روزهای باقیمانده بازگشایی شود.سرلشکر 
باقری درباره افزایش تعداد هیئت امنای بنیاد 
مقدس  دفاع  های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ 
گفت: با تصویب اعضا در هیئت امنای بنیاد 
دفاع مقدس،  ارزش های  نشر  و  آثار  حفط 
معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم 
االنبیاء و معاون آموزش و پژوهش ستاد کل 

نیروهای مسلح به جمع اعضای هیئت امنای 
اضافه شدند.وی درخصوص دیگر موضوعات 
مطرح شده در این جلسه اظهارداشت: اولین 
موضوع تهیه و تصویب آیین نامه نحوه اداره 
مراکز فرهنگی و موزه های دفاع مقدس در 
استانها بود؛ تا به حال 1۵ موزه استانی آغاز 
بکار کرده اند و قرار است طی سال جاری، 
عملیات اجرایی ۶ موزه پایان یافته و در دهه 

فجر به بهره برداری برسد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: برای 
هم  و  استان ها  در  مراکز  این  اداره  نحوه 
و  کشوری  و  لشکری  های  دستگاه  افزایی 
همچنین مجموعه هنرمندان و پیشکسوتان 
و عالقمندان به نشر ارزش های دفاع مقدس 
نیاز به تهیه آیین نامه ای بود که این آیین 
نامه امروز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت 
و بزودی ابالغ و اجرا می شود.سرلشکر باقری 
ادامه داد: در بخش دوم، موضوع نحوه نظارت 

بر آثار هنری در حال تولید در کشور از جهت 
اینکه واقعیات دفاع مقدس همانگونه که بوده 
است در آثار هنری درج و در اختیار عموم 
قرار گیرد. در این زمینه آیین نامه مجزایی 
های  گیری  که سخت  نحوی  به  شد  تهیه 
این  در  تولیدی  آثار  کاهش  باعث  موجود 
حوزه نشود و از موازی کاری نیز جلوگیری 

بعمل آید.
وی اظهارداشت: حمایت از آثار هنری یکی 
دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امورز 
به شورای  نامه  آیین  این  بود که مقرر شد 
هماهنگی بازگردد و با حضور وزیر ارشاد و 
رئیس سازمان صدا و سیما، دبیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی و دیگر اعضای جلسه با اصول 
ذکر شده مورد بازبینی قرار گیرد.رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح افزود: دستور سوم جلسه 
امروز، تصویب بودجه سال 98 بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس بود که طبق 

آنچه که در الیحه دولت به مجلس ارائه شد، 
مورد تایید اعضا قرار گرفت و به تصویب رسید.

سرلشکر باقری در بخش دیگر از سخنان خود 
با اشاره به تغییر رویکرد نیروهای مسلح از 
پدافندی به آفندی گفت: بر اساس آموزه های 
اسالم و آرمان های جمهوری اسالمی، قصد 
تجاوز و تهاجم و حتی چشمداشتی به خاک 
هیچ کشوری نداریم. راهبرد کالن دفاعی ما 
دفاع از استقالل و تمامیت ارضی و منافع ملی 
کشور و ملت است.وی با بیان اینکه سیاست 
دفاعی ایران اسالمی به معنای آن نیست که 
تاکتیکی  و  عملیاتی  سطح  رویکردهای  در 
صرفا دفاعی و منفعالنه عمل کنیم، گفت: 
ما ضمن اینکه هیچ چشمداشتی به منافع 
و خاک کشورهای دیگر نداریم اما در حفظ 
منافع خودمان ممکن است رویکرد آفندی 

داشته باشیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: 
اگر کسی قصد تجاوز به منافع کشورمان را 
داشته باشد و آثار و شواهد آن دیده شود، 
جمهوری اسالمی دست روی دست نخواهد 
گذاشت تا منافع ملت و امینت و آرامش کشور 
به خطر بیفتد. لذا رزمایش هایی که در دریا، 
تنگه هرمز، خلیج فارس، دریای عمان و در 
زمین و هوا در سال جاری در حال انجام است 
یک تغییری در ماهیت دارد و این مسیر رو 
به ارتقا است تا اینکه نیروهای مسلح آمادگی 
این را داشته باشند که در صورت ضرورت در 

تاکتیک ها این تغییر را اعمال کنیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

در مقابل تجاوز به منافع کشور، دست روی دست نخواهیم گذاشت
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موافقت با درخواست تاسیس
 ۴۰ حزب جدید در دولت

 سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه توسعه سیاسی و اجتماعی به ویژه در زمینه 
احزاب مورد توجه وزارت کشور بوده است، گفت: در سه سال اخیر ۳۳ جلسه 
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تشکیل شده که ۱۶۶ مصوبه درباره فعالیت های احزاب، 

تشکل ها و اقلیت های دینی داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سیدسلمان سامانی با بیان اینکه خانه احزاب که 
در دولت گذشته تعطیل شده بود در دولت یازدهم به عنوان یک نهاد تاثیرگذار 
با ترکیب سه فراکسیون اصالح طلب و اصولگرا و مستقل در راستای حمایت از 
توسعه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی راه اندازی شد، اظهار کرد: با همکاری 
و استقبال گروه ها و احزاب تاکنون دفاتر استانی خانه احزاب در ۱۴ استان کشور 
فعالیت خود را آغاز کرده اند. وی تدوین شیوه نامه فعالیت جبهه های حزبی در 
دولت یازدهم را در راستای شفاف سازی و قاعده مند کردن فعالیت های سیاسی 
مهم دانست و بر توجه دولت به این امر تاکید کرد و گفت: در دولت تدبیر و 
امید با درخواست تاسیس ۴۰ حزب جدید موافقت شده است که از این تعداد 
۲۵ حزب مجوز فعالیت دائم دریافت کرده اند و ۱۵ حزب جدید دیگر ضمن 
دریافت مجوز فعالیت موقت در حال طی مراحل قانونی و تشکیل دفاتر استانی به 
منظور دائمی کردن مجوز خود هستند. همچنین سالیانه ۶۰ کنگره حزبی با حضور 
ناظران وزارت کشور برگزار می شود که تغییرات آنها توسط وزارت کشور نظارت 
و ثبت و در روزنامه رسمی کشور هم منتشر می شود. سامانی با اشاره به الیحه 
جامع انتخابات گفت: در این الیحه چارچوب ها و قواعد الزم برای مشارکت 
قانونمند و مسئوالنه احزاب سیاسی در عرصه انتخابات تبیین شده است. نقش 
احزاب در این الیحه بسیار برجسته تر از چیزی است که فعالً در انتخابات شاهد 
آن هستیم و این موضوع به جد مورد تاکید الیحه است و در مواد مختلفی وظایف 
و نقش ویژه ای برای احزاب در نظر گرفته شده است.قائم مقام وزیر کشور در 
امور مجلس و هماهنگی استان ها ایجاد شورای گفتگوی سیاسی در استان ها را 
یکی از برنامه های مهم وزارت کشور در توسعه سیاسی و اجتماعی عنوان کرد و 
افزود: برای نخستین بار منشور گفتگوی سیاسی در راستای تعامل و هم اندیشی 
استانداران و فرمانداران با فعالین سیاسی تهیه و ابالغ شد که این امر می تواند گامی 
رو به جلو در همفکری، هم اندیشی و هم افزایی بیشتر مدیران اجرایی کشور 
با گروه های مختلف سیاسی در پیشبرد برنامه ها باشد. سامانی با بیان اینکه برای 
نخستین بار آیین نامه برگزاری تجمعات در مکان های خاص به تصویب رسید 
تا احزاب و گروه های سیاسی شناسنامه دار با کسب مجوز قانونی برنامه خود را 
در قالب تجمعات برگزار کنند، گفت: پیگیری های وزارت کشور در اختصاص 
یارانه به نتیجه رسید و در سال جاری حدود ۲ میلیارد تومان یارانه که از نیازهای 
مورد تاکید احزاب بود تخصیص یافته که این اعتبار به حساب خانه احزاب ایران 
واریز شده است و به احزابی که خود را با قانون جدید تطبیق داده باشند طبق 

دستورالعمل پرداخت می شود.

اجالس لهستان آغاز یک فتنه جدید 

 رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی اهداف آمریکا 
از برگزاری اجالس لهستان در جلسه عصر امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش زمان به نقل از مهر، حشمت اهلل فالحت پیشه از بررسی اهداف آمریکا 
در برگزاری اجالس صلح و امنیت خاورمیانه در کشور لهستان با تمرکز بر 
موضوع ایران در جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس خبر داد. وی ادامه داد: برای بحث و بررسی درباره این موضوع از 
مسئوالن وزارت امور خارجه، وزارت اطالعات و برخی از دستگاه های امنیتی و 

دفاعی کشور دعوت به عمل آورده ایم. 

 بزرگ ترین دستاورد انقالب اسالمی

 نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین گفت: 
با پیروزی انقالب و استقرار نظام اسالمی شیعه و اهل 
بیت به دنیا معرفی شد؛ به گونه ای که می توان گفت 
بزرگ ترین دستاورد انقالب و نظام اسالمی معرفی اهل 

بیت به دنیا است.
حجت االسالم  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
والمسلمین محمدرضا تویسرکانی نماینده ولی فقیه در 
سازمان بسیج مستضعفین با گرامیداشت ایام چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، به تبیین خدمات و 
برکات انقالب و نظام در کشور پرداخت.وی با بیان 
اینکه در چهار دهه گذشته دستاوردهای شگفت انگیزی 
از قبل انقالب و نظام اسالمی در کشور بدست آمده 
است، تصریح کرد: خودکفایی در تولید محصوالت 
مختلف و قطع وابستگی از بیگانگان، بی نیاز شدن از 
وارد کردن بنزین و سایر سوخت ها، توسعه کشاورزی 
و صنعت، پیشرفت در عرصه هایی چون نانوتکنولوژی 
و توسعه نظامی تنها بخشی از پیشرفت های صورت 
گرفته در ۴۰ سال گذشته است.تویسرکانی با اشاره به 
دستاوردهای معنوی نظام اسالمی، خاطرنشان کرد: در 
دوران رژیم ستمشاهی کسی با اهل بیت و مذهب 
شیعه آشنایی چندانی نداشت و شیعه در دنیا تنها به 
عنوان یک فرقه شناخته می شد؛ اما با پیروزی انقالب 
و استقرار نظام اسالمی شیعه و اهل بیت به دنیا معرفی 
شد؛ به گونه ای که می توان گفت بزرگ ترین دستاورد 
انقالب و نظام اسالمی معرفی اهل بیت به دنیا است.
وی با اشاره به سایر شئون قدرت سخت و نرم نظام 
اسالمی، افزود: به گواه دوستان و دشمنان امروز ایران 
مؤلفه های قدرت و شاخص های  زمینه  در  اسالمی 
دارد. قرار  دنیا  قدرتمند  کشور   ۷ زمره  در  اقتدار 
تویسرکانی با یادآوری پیشرفت های علمی ایران در 
چهار دهه گذشته، گفت: اکنون در بخش تولید علم 
و فناوری در میان ۱۰ کشور برتر تولیدکننده علم و 
تکنولوژی در جهان هستیم و این مسیر با قدرت ادامه 
خواهد یافت.وی اضافه کرد: رهبر معظم انقالب در 
این زمینه فرمودند »باید به آن میزان از پیشرفت علمی 
برسیم که اگر کسی می خواهد در دنیا علم بیاموزد باید 
نخست زبان فارسی بیاموزد.« تویسرکانی در ادامه با 
بیان اینکه هدف اصلی انقالب اسالمی زمینه سازی 
برای ظهور مهدی موعود )عج( است، افزود: پیش 
از پیروزی انقالب اسالمی هم مرجع تقلید در اذهان 
مردم همان نایب امام عصر )عج( بود؛ ازاین رو باید 
گفت جمهوری اسالمی تنها یکی از میوه های انقالب 
اسالمی است.وی خاطرنشان کرد: بر این اساس هدف 
غایی انقالب اسالمی، زمینه سازی برای ظهور، برپایی 
اسالم در گستره جهانی، برپایی عدل و داد و برانداختن 

ظلم در سطح دنیا است.

خبرخبر

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
درباره سازوکار ویژه مالی برای ایران که قرار است 
اندازی شود، گفت:  ازسوی کشورهای اروپایی راه 
امیدواریم قبل از آنکه خیلی دیر شود، به ویژه اروپایی 

ها به آنچه ماه ها قبل قول داده اند، عمل کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »صالحی« افزود: در 
صورتی که اروپایی ها به وعده هایشان عمل نکنند، 
ممکن است تحوالت و اقدامات آینده نه برای ایران، نه 
برای اروپایی ها و نه برای سایر اعضای برجام خوشایند 
نباشد. معاون رئیس جمهوری گفت: »تالش های 
زیادی شد تا برجام شکل گیرد. لذا ما تمایل نداریم 
که این توافق توسط هریک از اعضای باقی مانده در 
آن، شکسته و نقض شود.« رئیس سازمان انرژی اتمی 
تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره به تعهداتش 
در قبال برجام پایبند بوده است و ۱۳ گزارش پی در 
پی آژانس بین المللی انرژی اتمی شاهدی روشن برای 
این موضوع است.اما اروپایی ها چندین ماه است که 
وعده داده اند سازوکار ویژه مالی با ایران)SPV( را راه 
اندازی کنند اما این امر هنوز محقق نشده است. صالحی 
ادامه داد: اخیرا شنیده ام که احتمال دارد اروپایی ها تا 
روز دوشنبه )۸ بهمن( راه اندازی سازوکار ویژه مالی را 
رسما اعالم کنند. امیدواریم آنها این گام مهم را بردارند 
و این گامی موثر و امیدبخش خواهد بود و به ایجاد 
اعتماد متقابل که تالش های زیادی برای شکل گیری 
آن صورت گرفته است، کمک خواهد کرد. رئیس 
سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: »اما اگر اعتماد از بین 
برود، همه بازی را خواهند باخت. ما به دنبال آن هستیم 
که همه در این میدان برنده باشند و با همکاری یکدیگر 
می توانیم همه از برجام سود ببریم. اگر برجام برنده ای 

نداشته باشد، قطعا به نفع اروپایی ها نخواهد بود به ویژه 
اینکه این توافق به لحاظ امنیت آفرینی هم برای اروپایی 
ها بسیار حیاتی است.« این مقام عضو تیم مذاکره کننده 
هسته ای ایران گفت: امروز خاورمیانه گرفتار مشکالت 
زیادی است و اگر برجام هم به مشکالت این منطقه 
اضافه شود، دیگر چه کسی می تواند از آن سود ببرد؟

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: آخرین 
حرف من به اروپایی ها این است که در روند اجرای 
سازوکار ویژه مالی، سریع تر حرکت کنند قبل از آنکه 
زمان به پایان برسد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
ماه سال جاری خروج  اردیبهشت  آمریکا روز ۱۸ 
کشورش را از توافق هسته ای ایران اعالم کرد. این 
اقدام با انتقاد شدید دیگر امضا کنندگان این توافق 
روبرو شد آنها اعالم کردند که به توافق هسته ای پایبند 
بوده و راهکارهایی را برای ادامه تجارت کشورهای 

مختلف با ایران ارایه می کنند. فعال کردن قانون انسداد 
برای حمایت از تجارت شرکت ها با ایران و همچنین 
ارایه سازوکار مالی ویژه ایران از جمله اقدامات اروپا با 
حمایت چین و روسیه است که قرار است فعال شوند. 
قانون انسداد راه اندازی شده است و برخی رسانه ها 
گفته اند که سازوکار و مالی نیز قرار است روز دوشنبه 
رونمایی شود. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین با 
تاکید براینکه جمهوری اسالمی ایران آماده همکاری با 
کشورهای منطقه در زمینه فناوری های هسته ای است 
تشکیل یک کمیته فنی در زمینه ایمنی نیروگاههای 
هسته ای را پیشنهاد کرد.  صالحی در پاسخ به پرسشی 
درباره افق های همکاری بین ایران و کشورهای منطقه 
در زمینه فناوری هسته ای و آنچه ایران می تواند به 
این کشورها در زمینه دانش هسته ای ارایه کند،با بیان 
اینکه جمهوری اسالمی ایران تجارب بزرگ و انبوهی 

در زمینه هسته ای دارد، افزود: ما از دهه پنجاه شمسی 
وارد عرصه هسته ای و فناوری های هسته ای شده ایم 
و ایران بیش از شصت سال است که در این زمینه فعال 
است.  معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران بارها 
اعالم کرده که آماده تعامل با برادران خود در منطقه 
بخصوص منطقه خلیج فارس است، گفت: کشورهای 
عربی اقدام به راه اندازی نیروگاههای هسته ای کرده 
اند و ما اعالم کرده ایم که آنها نیاز به کارشناس در 
این عرصه خواهند داشت و ایران کارشناسان، فناوری 
و تجارب عالی در این زمینه دارد و آماده است در 
این عرصه با آنها همکاری کند.  رئیس سازمان انرژی 
اتمی تصریح کرد: ما بارها برای همکاری بخصوص در 
زمینه ایمنی هسته ای اعالم آمادگی کرده ایم چرا که این 
موضوع مربوط به همه ما است بطور مثال اکنون یک 
نیروگاه هسته ای در بوشهر داریم ، بنابراین امنیت این 
نیروگاه برای ما مهم است، کویت در مجاورت بوشهر 
قرار دارد و کشورهای حوزه خلیج فارس در مجاورت 
بوشهر قرار گرفته اند .همچنین اکنون در امارات چهار 
نیروگاه هسته ای در دست تاسیس است و ایمنی 
این نیروگاه های هسته ای پس از تاسیس آنها برای 
ما دارای اهمیت است به همین دلیل ما به کشورهای 
حوزه خلیج فارس پیشنهاد کردیم که همگی گردهم 
آمده و یک کمیته فنی در زمینه ایمنی نیروگاههای هسته 
ای تشکیل دهیم. وی افزود:این کمیته فنی متشکل 
ازکارشناسان فنی ایرانی در زمینه هسته ای و کشورهای 
دیگر خواهند بود تا با یکدیگر درباره ایمنی نیروگاه 
های هسته ای گفت و گو و تبادل نظر کنند و این نقاط 
مثبت بسیاری برای همه خواهد داشت. ما دائما این 

پیشنهاد را تکرار کرده و برای آن آماده ایم. 

صالحی خطاب به اروپا: 

قبل ازآنکه دیر شود، به قول خود عمل کنید

آگهی مفقودی
پروانه بهداشتی ساخت ظروف پلیمری تک الیه رنگی به نام شرکت تعاونی شفیق 
باغملک به شماره ۲۳/۱۱۱۶۰صادره از دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی جندی 

شاپوراهوازمفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان باغملک

مفقودی
 برگ سبز سواری کرایه پژو ۴۰۵ مدل ۸۸ با شماره پالک ۵۲۴ع۶۶ ایران ۶۲ با شماره 
موتور ۱۲۴۸۸۲۴۷۷۸۸و شماره شاسی NAAM۰۱CA۶AR۳۱۳۱۲۵بنام مهدی ره 

 بابلانجام مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
موتور   شماره   ۸۲  ۹۲ ص   ۲۴۸ پالک   ۱۳۸۳ مدل   ۲۰۶ پژو  کمپانی  سند  المثنی 

۱۰FX۵X۲۳۲۱۲۵۳شاسی  ۱۳۸۰۰۰۹۱ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو پارس به شماره موتور ۱۲۴۸۹۲۲۳۶۹۴ و شماره شاسی 

۵۰۳۴۵۲۱۳ و شماره پالک ایران ۶۲-۵۳۷ج۱۲ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی
زنی   نوع:ساچمه  مشخصات   به  اسلحه  کارت  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
کالیبر: ۱۲ مدل:تکلول ته پرچخماقی شماره سالح :۹۳۱-۶۳   ساخت :ترکیه به نام 
محمداحمدی فرزند احمد شماره شناسنامه ۳۳۶۰۱۵۴۲۸۲ تاریخ تولد ۱۳۵۴ محل 

صدور سرپلذهاب مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
کرمانشاه

مفقودی
شاسی   ۵۹۶۱۹۲ موتور   ۶۶  ۸۷ م   ۶۶۴ پالک  شماره  با  زامیاد  وانت  سبز  برگ   

NAZPLI۴۰TBO۳۰۲۳۱۹ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

دادنامه
 پرونده کالسه  ۹۷۰۹۹۸۴۶۳۴۷۰۰۴۸۰ شعبه ۷ شوارای حل اختالف شهرستان خوی  

تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۴۶۳۴۷۰۰۸۴۸
خواهان:بانک ملت شهرستان خوی با سرپرستی محسن احمدی و   با وکالت آقای  
جعفر صادق دادگر فرزند سلطانعلی   محل اقامت: خوی –خ امام-کنوراله –مجتمع 

نوراله خان –طبقه۴ پالک۱۱
خواندگان: ۱- بایرامعلی رنجور  فرزند عباس به نشانی اذربایجان غربی –شهرستان 

خوی روستای قشالق –منزل شخصی رنجور 
۲- علی بکائی فرزند اسمعیل به نشانی اذربایجان غربی –شهرستان خوی- شهر خوی- 

۲۰ متری پناهقلی زاده ۲ 
خواسته: مطالبه مبلغ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال یک فقره قرارداد بشماره تسهیال ت ۹۴۶۸۵۴/۹۵ 

بتاریخ ۹۴/۱/۸ 
رای شورا:در خصوص دعوی  بانک ملت شهرستان خوی با سرپرستی محسن احمدی 
و   با وکالت آقای  جعفر صادق دادگر بطرفیت  خواندگان  ۱- بایرامعلی رنجور  فرزند 
عباس  ۲- علی بکائی فرزند اسمعیل بخواسته  مطالبه مبلغ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال یک 
فقره قرارداد بشماره تسهیال ت ۹۴۶۸۵۴/۹۵ به انضمام کلیه خسارات قانونی  هزینه 
دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه ؛ با بررسی جامع مستندات ابرازی و با عنایت به 
اینکه  دعوای خواهان مستند به یک فقره  قرارداد بانکی  معنونه بوده و خواندگان با 
تایید و امضا ان متعهد به اجرای شرایط  قید شده  در ان گردیده و بلحاظ  عدم  حضور 
خواندگان و اینکه  دالیل و مستنداتی  جهت برائت  ذمه خود ارائه و اقامه ننموده اند 
دفاعیات غیر موثر  خواندگان در جلسه رسیدگی شورا  با استناد به اصل بقا  دین 
اشتغال ذمه  خوانده را محرز ومسلم تشخیص داده مستندا به مواد ۵۱۵-۵۱۹-۱۹۸  
ق.آ. د. م  و مواد ۲۳۰و۱۰۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۰  قانون الحاق  ۲ تبصره بماده ۱۵ از 
قانون عملیات بانکی  بدون ربا  حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 
۶۵/۰۰۰/۰۰۰   ریال از بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت ناشی از تاخیر تادیه  طبق 
شاخص بانک مرکزی ازسررسید  لغایت اجرای حکم  و مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسی  وحق الوکاله  وکیل خواهان برابر تعرفه قانونی در حق خواهان  صادر و 
اعالم میدارد  رای صادره غیابی  ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و 
پس از انقضای آن ظرف بیست روز قابل  تجدید نظر در محاکم   حقوقی خوی میباشد 

و رسیدگی در محاکم عمومی خوی میباشد
 رحمانی- قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   حجت حلمی دارای شناسنامه شماره۵۸۹۳ خوی بشرح دادخواست به کالسه 
۳/۹۷۱۹۱۸ش     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان اسمعیل حلمی بشناسنامه ۲۶۲۵۱   در تاریخ ۹۱/۱۲/۱۶ اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   حسن حلمی فرزند  اسمعیل   
–ش ش۱۳۰۶ خوی –پسر متوفی/۲-   محمد حلمی فرزند  اسمعیل   -ش  ش     
۸۲۳ خوی-پسر متوفی/۳-   احمد حلمی فرزند اسمعیل  -ش  ش  ۵۳  –خوی-پسر 
متوفی/۴-    حسین حلمی فرزند اسمعیل   - ش ش ۱۱۲۹ -خوی-پسر متوفی/۵-  
حجت  حلمی فرزند اسمعیل  -  ش ش  ۵۸۹۳ خوی- پسر متوفی/۶- حوریه  حلمی 
فرزند اسمعیل   -ش ش ۱۳۰۵   خوی –دخترمتوفی/۷-   زهرا حلمی فرزند اسمعیل   
-ش ش ۳۰۶۵  خوی -دختر متوفی/۸-  محبوبه بهزادی  فرزند یداله  -ش ش ۳۱۰ 
خوی- همسر دائمی  متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی و ساختمانهای  
فاقد سند  رسمی

آگهی  موضوع  ماده 3 قانون 
 و ماده  13  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  

فاقد  سند رسمی 
 برابر  رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۳۵۳۳- ۱۳۹۷/۹/۵ هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک ناحیه ۲ رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی آقای محمد جدی 
کاس احمدانی فرزند  حسن  به شماره  شناسنامه  ۲  صادره  از فومن  در قریه  بیجار کن  
در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان  به مساحت  ۱۴۱/۵۳  متر مربع  پالک 
فرعی ۱۷۴۵۸  از اصلی  ۷۵  مفروز  مجزی  از پالک ۱۹۶  از اصلی ۷۵  واقع در بخش  
چهار رشت  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  محمد حسن  گوهری  بیجار کنی  محرز 
گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  ۱۵ روز  آگهی  
می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به 
این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  
دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  
مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.

رم الف:5465– مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی
تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۸

دادنامه
 پرونده کالسه  ۹۷۰۹۹۸۴۶۳۴۷۰۰۴۸۳ شعبه ۷ شوارای حل اختالف شهرستان خوی  

تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۴۶۳۴۷۰۱۱۶۹
خواهان:بانک ملت شهرستان خوی با سرپرستی محسن احمدی و   با وکالت آقای  
جعفر صادق دادگر فرزند سلطانعلی   محل اقامت: خوی –خ امام-کنوراله –مجتمع 

نوراله خان –طبقه۴ پالک۱۱
خواندگان: ۱- خانم آمنه عیسی نژاد فرزند محرم ۲- آقای رحیم موسوی فرزند اسالم 
۳- آقای علی ناصری فرزند حیدر به نشانی اذربایجان غربی –شهرستان خوی –شهر 
خوی –بلواررسالت –روبروی توانبخشی مادر    خواسته: مطالبه مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال از یک فقره قرارداد به شماره تسهیالت ۹۴۵۸۳۸۷۵/۵۳ بتاریخ ۹۴/۷/۱  به انضمام 
کلیه خسارات قانونی  هزینه دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه ازتاریخ  عقد قرارداد 

باصدور تامین خواسته و اجرای ان قبل از ابالغ خواندگان 
رای شورا:در خصوص دعوی  بانک ملت شهرستان خوی با سرپرستی محسن احمدی 
و   با وکالت آقای  جعفر صادق دادگر بطرفیت  خواندگان ۱- خانم آمنه عیسی نژاد فرزند 
محرم ۲- آقای رحیم موسوی فرزند اسالم ۳- آقای علی ناصری فرزند حیدر بخواسته  
مطالبه مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از یک فقره قرارداد به شماره تسهیالت ۹۴۵۸۳۸۷۵/۵۳ 
بتاریخ ۹۴/۷/۱  به انضمام کلیه خسارات قانونی  هزینه دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه 
؛ با بررسی جامع مستندات ابرازی و با عنایت به اینکه  دعوای خواهان مستند به یک فقره  
قرارداد بانکی  معنونه بوده و خواندگان با تایید و امضا ان متعهد به اجرای شرایط  قید 
شده  در ان گردیده و بلحاظ  عدم  حضور خواندگان و اینکه  دالیل و مستنداتی  جهت 
برائت  ذمه خود ارائه و اقامه ننموده اند دفاعیات غیر موثر  خواندگان در جلسه رسیدگی 
شورا  با استناد به اصل بقا  دین اشتغال ذمه  خوانده را محرز ومسلم تشخیص داده مستندا 
به مواد ۱۹۸-۵۱۹-۵۱۵  ق.آ. د. م  و مواد ۲۳۰و۱۰۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۰  قانون 
الحاق  ۲ تبصره بماده ۱۵ از قانون عملیات بانکی  بدون ربا  حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان بپرداخت مبلغ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال از بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت 
ناشی از تاخیر تادیه  طبق شاخص بانک مرکزی ازسررسید  لغایت اجرای حکم  و مبلغ 
۳/۱۰۰/۰۰۰  ریال بابت هزینه دادرسی  وحق الوکاله  وکیل خواهان برابر تعرفه قانونی در 
حق خواهان  صادر و اعالم میدارد  رای غیابی  و قابل واخواهی در همین شعبه میباشد 
و پس از انقضای آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم  محترم دادگستری خوی 

میباشد و رسیدگی در محاکم عمومی خوی میباشد
 رحمانی- قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف خوی

آگهی حصروراثت
ازاهواز  بشناسنامه۱۷۴۱۰۷۳۱۳۸صادره  پدرقاسم  نام  بداوی  علی  آقای/بانو 
شادروان  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
اهوازدرتاریخ۹۷/۸/۱۲دراهواز  ۲۰۸۶صادره  بشناسنامه  زاده  غزیعل  امینه  مرحوم 
فرزند  بداوی  علی  عبارتنداز۱-متقاضی   اش  ورثه  فوت  خود  دائمی  اقامتگاه 
قاسم  فرزند  بداوی  اهواز۲-حسین  از  ۱۷۴۱۰۷۳۱۳۸صادره  بشناسنامه  قاسم 
قاسم  فرزند  بداوی  متوفیه(۳-نادیا  اهواز)پسران  از  ۱۷۴۱۶۶۰۷۱۸صادره  بشناسنامه 
فرزندبشناسنامه ۱۷۴۰۴۳۰۴۶۸ صادره  بداوی  اهواز۴-الهام  از  بشناسنامه۳۰۳۲صادره 
اهواز)دختران  از  بشناسنامه۱۷۴۴۲۵۳۷۳۰صادره  فرزندقاسم  بداوی  ازاهواز۵-فاطمه 
از اهواز)زوج متوفیه(۷- متوفیه(۶-قاسم بداوی فرزند راضی بشناسنامه۲۶۰۴صادره 
باانجام  اینک  ازاهواز)مادرمتوفیه(  بشناسنامه۲۷۹۴صادره  فرزندرحیم  حسینی  مدلوله 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا 
تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز-محمددستیار

دادنامه
 پرونده کالسه  ۹۷۰۹۹۸۴۶۳۴۷۰۰۴۷۹  شعبه ۷ شوارای حل اختالف شهرستان خوی  

تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۴۶۳۴۷۰۰۸۴۹ 
خواهان:بانک ملت شهرستان خوی با سرپرستی محسن احمدی و   با وکالت آقای  
جعفر صادق دادگر فرزند سلطانعلی   محل اقامت: خوی –خ امام-کنوراله –مجتمع 

نوراله خان –طبقه۴ پالک۱۱
خواندگان: ۱-  اقای محمد باالزاده فرزند محمد کریم به نشانی اذربایجان غربی –
شهرستان خوی –فیرورق –خ انقالب –کوچه عمار پالک ۱۱ منزل شخصی باالزاده   
۲- خانم رقیه باالزاده  محمد امین  به نشانی اذربایجان غربی –شهرستان خوی –

فیرورق –خ انقالب –کوچه عمار پالک ۱۱ منزل شخصی باالزاده   
تسهیالت  شماره  به  قرارداد  فقره  یک  از  ریال  مبلغ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰  مطالبه  خواسته: 
۹۴۱۲۲۹۳۶۸/۲۴  بتاریخ ۹۷/۸/۳   به انضمام کلیه خسارات قانونی  هزینه دادرسی و 

حق الوکاله و تاخیر تادیه ازتاریخ  عقد قرارداد باصدور تامین خواسته 
رای شورا:در خصوص دعوی  بانک ملت شهرستان خوی با سرپرستی محسن احمدی و   
با وکالت آقای  جعفر صادق دادگر بطرفیت  خواندگان  ۱-  اقای محمد باالزاده ۲- خانم 
رقیه باالزاده    بخواسته  : مطالبه مبلغ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال از یک فقره قرارداد به شماره 
تسهیالت ۹۴۱۲۲۹۳۶۸/۲۴  بتاریخ ۹۷/۸/۳   به انضمام کلیه خسارات قانونی  هزینه 
دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه ؛ با بررسی جامع مستندات ابرازی و با عنایت به اینکه  
دعوای خواهان مستند به یک فقره  قرارداد بانکی  معنونه بوده و خواندگان با تایید و امضا 
ان متعهد به اجرای شرایط  قید شده  در ان گردیده و بلحاظ  عدم  حضور خواندگان و 
اینکه  دالیل و مستنداتی  جهت برائت  ذمه خود ارائه و اقامه ننموده اند دفاعیات غیر موثر  
خواندگان در جلسه رسیدگی شورا  با استناد به اصل بقا  دین اشتغال ذمه  خوانده را محرز 
ومسلم تشخیص داده مستندا به مواد ۱۹۸-۵۱۹-۵۱۵  ق.آ. د. م  و مواد ۲۳۰و۱۰۱۰ قانون 
مدنی و ماده ۱۰  قانون الحاق  ۲ تبصره بماده ۱۵ از قانون عملیات بانکی  بدون ربا  حکم 
بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته 
وپرداخت خسارت ناشی از تاخیر تادیه  طبق شاخص بانک مرکزی ازسررسید  لغایت 
اجرای حکم  و مبلغ ۳/۱۰۰/۰۰۰  ریال بابت هزینه دادرسی  وحق الوکاله  وکیل خواهان 
برابر تعرفه قانونی در حق خواهان  صادر و اعالم میدارد  رای  صادره  به خوانده ردیف 
اول غیابی   ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و پس از انقضا  ان ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی خوی میباشد و ردیف دوم حضوری ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر خواهی  در محاکم عمومی و حقوقی  دادگستری خوی میباشد
 رحمانی- قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف خوی

شماره:3207   تاریخ:97/10/17
آگهی ماده 3 قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
نظر به اینکه به استناد مفاد رای بشماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۲۲۰۰۴۳۲۱ مورخ ۹۷/۱۰/۱۰ هیات 
رسیدگی  به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم بر حسب 
ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر 
تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی حسن سعادتی  فرزند محمد  به شماره 
شناسنامه ۳ صادره ازمشگین شهر  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۳۴۷۹متر مربع مفروز و مجری شده ثبتی از پالک فرعی مفروز از قطعه  تفکیکی 
از ۱۵۴ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی علی اوسط 
شهرابی   محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۰ روز 
آگهی می شود در صورتی که شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراضی خود 
را به این اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراضی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالکیت 

جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. الف۲۲۱۰
تاریخ انتشار اولین اگهی :۹۷/۱۰/۲۲ تاریخ انتشار دومین اگهی :۹۷/۱۱/۰۸

رئیس اداره ثبت رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی 

آگهی وقت اجرای قرار تحریرترکه
فرزندان علی  خواهان:ابراهیم غالمی-خواندگان:علیرضا-محمدرضا-عبدالرضا-بهاره 
آباد-غالمعلی-عیدی-حسن-ناهید-فریبا-دولت- عباس  غالمی  همگی  شهرت 
فرزند  رحمتی  سلیمانی-محمدعلی  همگی  شهرت  مانده  فرزندان  معصومه-زینب 
علی  سلطان  فرزندان  –مریم-لیال  فرزندخزعل-جلیل  رشیدی  علی  مانده-سلطان 
شهرت همگی رشیدی-حسن غالمی فرزند مضبان –کریم –مجید-محمد-مهدی-
بخش- جهان  فرزند  غالمی-شکرغالمی  همگی  شهرت  حسن  فرزندان  هادی 
خواهان به طرفیت خواندگان باال دادخواستی به خواسته تحریروتقسیم ترکه تقدیم 
که پس ازارجاع به این شورا وثبت به کالسه ۹۶۰۳۸۲وقت اجرای قراربرای مورخ 
۹۷/۱۲/۱۵روزچهارشنبه ساعت ۴/۵عصرتعیین گردیده است با تجویز ماده۲۱۰قانون 
امورحسبی مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشار آگهی می شودتاوارث یانماینده 
قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی وکسان دیگری که حقی برترکه متوفی دارند 
درساعت وروز معین دروقت دادرسی تعیین شده جهت رسیدگی درمجتمع مرکزی 
تحریرترکه  آبادبرای  مستقردرشهرصفی  دزفول  واحد۷شهرستان  اختالف  شوراحل 
حاضرشوندضمنابستانکاران ومدیونین وکسانی دیگری که حقی برترکه متوفی دارندمی 
بامراجعه به دبیرخانه شورا ضمن اعالم نشانی  توانند قبل از حلول وقت رسیدگی 
خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت نمایند ضمنا عدم حضورمدعوین مانع 

اجرای قرارنخواهد بود. 
رئیس شعبه8شورای حل اختالف مجتمع مرکزی دزفول-طاهری زاده

آگهی مزایده اموال منقول)نوبت اول(
بموجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۴۹۶۵۰۰۵۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ صادره از شعبه ۳۵ 
شورای حل اختالف اردبیل، محکوم علیه آقای سیدکاظم موسوی کالن فرزند میراحمد 
محکوم است به پرداخت مبلغ ۴۵/۶۱۲/۵۰۰ ریال بابت محکوم به در حق محکوم له 
آقای معصوم بذلی فرزند شفاد و مبلغ ۲/۲۵۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی، با توجه به 
امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به و توقیف مال، محکوم له تقاضای فروش اموال 
معرفی شده )فرش ماشینی ۲*۳- ۶ متری ریزه ماهی یک عدد، دوچرخه ورزشی ثابت 
sported یک عدد( را نمودند که موضوع به کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناسی در 

رابطه با اقالم مذکور به شرح ذیل می باشد.
ریال،  قیمت ۱۵/۰۰۰/۰۰۰  به  عدد  یک  ماهی  ریزه  متری   ۶ – ماشینی ۳*۲  فرش 
دوچرخه ورزشی ثابت  sported یک عدد به قیمت ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمع کل 

_ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
قیمت پایه کارشناسی برای شرکت کنندگان در عملیات مزایده به مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال)معادل هفت مییلون تومان( تعیین و اعالم می گردد.
بنابراین جلسه مزایده روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ از ساعت ۹ الی ۹/۳۰ صبح واقع 
در چهارراه امام خمینی- مجتمع شورای حل اختالف اردبیل- شعبه سوم اجرا، در حضور 
نماینده دادستان محترم اردبیل برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. طالبین می توانند رد موعد مقرر فوق در 
جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعالم نمایند. مزایده به باالترین 
قیمت واگذار خواهد شد و برنده مزایده ده درصد ثمن معامله را فی المجلس پرداخت و 
نسبت به مابقی آن حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت 

مقرر ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف اردبیل

و مجموعه های خودرو  قطعات  انجمن سازندگان  سخنگوی 
سازی  داخلی  نبودن،  یا  بودن  اقتصادی  از  صرفنظر  گفت: 
قطعات حساس خودرویی مانند یی. سی. یو )کامپیوتر خودرو( 

در شرایط کنونی الزم است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، فرهاد به نیا افزود: این مهم با 
استفاده از تجارب مراکز دانش بنیان با تخصص باال که حتی 
توان صادرات فناوری دارند امکانپذیر است. به گفته این مقام 
صنفی، در این زمینه می توان از تجهیزات کم مصرف و قابل 
پیشرفته هستند،  نوع خود  در  که  مسلح  نیروهای  استفاده 
استفاده کرد و ضلع سوم این مثلث بکارگیری تجارب خوب 
قطعه سازان و خودروسازان کشور است. وی تاکید کرد: الزم 
است این سه عامل را به خوبی با یکدیگر ترکیب و از توان و 
تخصص آنها با ملزومات یاد شده استفاده کنیم؛ در این زمینه 
دفتر معاون اول رییس جمهوری و معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری خواهان تحقق موضوع هستند. 
به نیا خاطرنشان کرد: تولید خودرو پژو 301 که تا پایان سال 
آینده به تولید انبوه می رسد، با همین محوریت در دستور 
کار است.پژو 301 به عنوان دومین محصول شرکت مشترک 
ایران خودرو و پژو که باید در پی اجرای برجام با داخلی سازی 
بیش از ۵0 درصد ساخته می شد، با تالش متخصصان و قطعه 
سازان داخلی تا پایان سال آینده به تولید انبوه می رسد. وی 
یادآور شد: اکنون کیت الکترونیکی یی. سی. یو توسط یکی از 
شرکت های توانمند داخلی در حال تولید است، اما مشکل 
اصلی در تولید این قطعه در بحث نرم افزار آن است. پیشتر 
»هاشم یکه زارع« مدیرعامل ایران خودرو درباره قطعه یی. 
سی. یو به ایرنا گفت: در این زمینه با کمک اساتید دانشگاه ها 
و افراد صاحب دانش فنی، در ایران خودرو اقدام های خوبی در 
حال انجام است و تا اردیبهشت ماه سال آینده خبرهای خوبی 

در این زمینه و سایر موارد مربوط به الکترونیک خودروها اطالع 
رسانی خواهیم کرد. 

وی درباره شایعه همکاری وزارت دفاع با برخی خودروسازان 
در زمینه تولید یی. سی . یو خاطرنشان کرد: این شرکت آماده 
است تا از افراد و شرکت هایی که بتوانند در زمینه خودکفایی 
و داخلی سازی به یاری این شرکت بشتابند، حمایت کند. 
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در 
ادامه درخصوص واردات برخی قطعات و فناوری ها به نام و آرم 
»ساخت ایران« در سال های گذشته به جای تمرکز بر داخلی 
سازی آنها از سوی برخی قطعه سازان گفت: در این زمینه باید 
باید  در گمرک جلو متخلفان گرفته شود. وی یبان داشت: 
اسامی چنین شرکت هایی وارد یک »فهرست سیاه« شود و 
حتی خودروسازانی که از آنها خرید می کنند با جریمه مواجه 

شوند. 

ضرورت داخلی سازی قطعات حساس خودرویی در شرایط کنونی
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شماره  نهایی  تصمیم  بوشهر  اسالمي  انقالب  دادگاه  اساسي  قانون   ۴۹ اصل  دادگاه  شعبه   ۹۷۰۹۹۸۷۷۱۳۳۰۰۰۲۶ کالسه  پرونده 
۹۷۰۹۹۷۷۷۱۳۳۰۰۰۱۲  خواهان: آقای ستاد اجرایي فرمان حضرت امام ره با نمایندگي آقای سید محمد حسن تقي زادهبه نشاني بوشهر-

بوشهر   خواسته: صدورحکم بر تملک به نفع ستاد اجرایي فرمان حضرت امام خمیني )ره(
 »رای دادگاه «

 در پرونده کالسه ۹۷۰۰۲۸ حسب گزارش اولیه مدیریت خدمات و منابع بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی استان بوشهر تعداد ۶۲۲دستگاه 
موتور سیکلت توقیفی که بالغ بر یک سال در پارکینگ جم و تعداد۲۱ خودرو توقیف شده است از این دادگاه تقاضای تعیین تکلیف می 
شود موضوع به ستاداجرایی فرمان امام )ره(استان بوشهر ارجاع تا پس از بررسی های الزم نتیجه جهت تعیین تکلیف به این دادگاه اعالم 
گردد مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(استان بوشهر حسب گزارش  ۲۳۳۶۳۱۷/۱۶۵/ن مورخه ۲۹/۰۷/۹۷ اعالم داشته اند 
که به استنادپاسخ استعالمات شماره ۱۱۲/۱۱۴۰/۱۶۱۷۱۲ مورخه ۲۵/۷/۹۷ پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان بوشهر جمعاً تعداد یک 
دستگاه از موتورسیکلت های مذکوردارای سابقه سرقت در سیستم رایانه پلیس آگاهی بود و مابقی موتور سیکلت ها فاقد هر گونه سابقه 
و برای تعیین تکلیف و صدور مجوز فروش منعی ندارد تقاضای اقدام مطابق و ضوابط را نموده اند دادگاه باعنایت به مراتب فوق ابتدا با 
تعیین وقت رسیدگی و طی تشریفات قانونی و با ذکر مشخصات موتور سیکلتهای مورد اشاره مراتب را در یکی از روزنامه های کثیر انتشار 
آگهی نموده تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به موتور سیکلتهای مندرج در آگهی ادعایی داشته باشند در 
وقت رسیدگی با ارائه مدارک و مستندات مربوطه به دادگاه مراجعه نمایند در وقت مقرر جلسه رسیدگی با حضور نماینده حقوقی ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره(تشکیل که در خواست حکم ۶۱۸ دستگاه موتور سیکلت و ۹ دستگاه خودرو را نموده ، علی رغم انتشار 
آگهی و انتظار کافی شخص یا اشخاصی مراجعه ننموده اند علی ایحال دادگاه با عنایت به مراتب فوق در خصوص خودرو و  موتور 
شاسی  شماره  ۴۱۱۲۶۰۱و  موتور   ۱۳۲بشماره  پراید  سواری   -خودرو  ذیل:  مشخصات  شرح  به  گزارش  موضوع  سیکلتهای 
S۱۴۲۲۲۹۰۲۶۷۰۴--خودرو سواری پراید GTXiبشماره موتور۱۵۵۹۴۴۲  و شماره شاس S۱۴۱۲۲۸۵۹۰۴۲۷m  -خودرو سواری 
پیکان ۱۶۰۰بشماره موتور۱۱۱۲۸۰۶۳۷۷۰  و شماره شاسی ۸۰۴۶۵۷۳۶ -خودرو سواری پیکان ۱۶۰۰OHVبشماره موتور ۱۱۴۹۰۰۲۹۰۰۵ 
و شماره شاسی ۲۰۸۳۹ -خودرو سواری پراید صبا GTXبشماره موتور ۱۵۱۰۶۱ و شماره تنهS۱۴۱۲۲۷۹۶۲۷۶۸ –خودرو سواری پژو 
GLX ۴۰۵بشماره موتور ۱۲۴K۰۷۴۱۶۵۱ و شماره شاسی۲۲۶۹۶  -خودرو سواری پژو SLX ۵۰۵ بشماره موتور  ۱۳۹۹۱۰۰۴۹۰۱و 
شماره شاسی۳۶۲۲۳ -خودرو سواری سپند PKI بشماره موتور M۱۳۱۰۳۳۸۹۲ و شماره شاسی۳۰۴۷۴۸ -خودرو سواری سمند 
LXEF ۷بشماره موتور  ۱۴۷۹۰۰۵۷۴۹۴و شماره شاسی۱۰۴۰۸ - -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۱۰۶۱۸۸۶۹و شماره تنه 
۹۰۰۹۵۹۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۱۰۸۱۴و شماره تنه۸۶۰۲۵۰۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۲۴۰۲۱۳ 
و شماره تنه۸۶۰۸۳۱۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۰۰۳۰۱۴۱۶۳ و شماره تنه۰۰۴۷۴۷ - موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور ۲۰۰۷۷۶۹۷۵و شماره تنه۸۶۱۷۶۰۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۲۴۹۷۰۰و شماره تنه۷۰۳۲۵۱۹ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۰۰۶۱و شماره تنه۸۲۸۳۷۴۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۹۰۲۸۰۹ و شماره تنه۸۲۰۰۱۲۲ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۸۳۵۰۴۵۸۰و شماره تنه۸۳۱۰۰۹۹۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۰۴۳۴۶۳۵و 
شماره تنه۸۲۲۴۶۷۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۹۲۰۹۹۹ و شماره تنه۸۷۰۴۸۶۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۱۲۷۷۶۴ و شماره تنه۸۴۱۵۳۱۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۱۰۴۲ و شماره تنه۱۱۰۷۰۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
تنه۸۷۲۰۶۹۳  شماره  ۸۱۳۴۰۱۷۳و  موتور  بشماره    ۱۲۵ هوندا  -موتورسیکلت  تنه۸۷۱۰۸۲۹  شماره  و  موتور۸۷۹۰۱۴۶۵  بشماره 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۴۹۸۷و شماره تنه۴۱۸۱۲۶۲۲۰۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۰۸۴۱۳۰و شماره 
تنه۸۶۰۱۱۷۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۰۱۱۶۸و شماره تنه۸۴۲۶۵۹۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۲۹۴۲۶۳۱و شماره تنه۸۶۶۰۸۷۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۲۴۶۳و شماره تنه۸۳۱۰۰۱۹۲۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
بشماره موتور ۲۹۰۳۷۶۶و شماره تنه۸۲۰۲۲۷۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۳۱۹۱۵۲و شماره تنه۸۳۲۴۵۴۶ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۰۰۷۴۹۶ و شماره تنه۸۳۹۹۷۱۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۴۳۰۸۲۰۲۵ و شماره تنه۸۴۲۸۳۲۸ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۶۵۶۹۹۱ و شماره تنه۸۰۱۸۰۹۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ طرح ویو  بشماره موتور ۸۰۰۴۷۱۴و 
شماره تنه۸۳۰۳۴۳۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۳۰۱۳۸۱۷و شماره تنه۰۰۴۹۳۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۲۳۳۹۰۵و شماره تنه۷۱۲۲۶۰۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۲۰۷۴ و شماره تنه۸۴۲۰۱۱۴۷۹۱ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور۰۷۰۷۵۰۴۷۲ و شماره تنه۶۵۰۳۶۴۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۱۷۹۳۳۷۰ و شماره تنه۸۲۶۱۳۸۱۸ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۱۳۱۴۲۲ و شماره تنه۱۱۳۸۶۶۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۰۵۰۲۵۵ و شماره 
تنه۸۹۴۷۹۸۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۰۶۰۶۵۲۸ و شماره تنه۱۲۵۰۷۷۱۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۵۱۰۲۰۷۱۶ و شماره تنه۹۰۰۵۰۶۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۶۳۱۸۲۵۵و شماره تنه۸۲۳۳۲۹۱ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۱۱۳۶۵۸ و شماره تنه۰۹۲۲۳۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۷۵۸۶۷۷و شماره تنه۸۶۱۸۳۹۷ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۹۰۲۰۰۵۰و شماره تنه۸۹۹۰۲۰۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۴۱۴۲۴۹۶و شماره 
بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۴۱۶۹۳۶  شماره  موتور ۳۰۰۷۵۶۰و  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۵۴۸۱۸۱ 
موتور۰۰۵۷۰۵ و شماره تنه۸۸۳۹۹۰۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۶۰۳۰۰۳و شماره تنه۸۵۲۸۹۶۳ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۶۳۲۷۴۵۹ و شماره تنه۸۲۲۷۴۶۱ –موتورسیکلت -هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۲۶۵۲۲۹ و شماره تنه۸۲۹۰۲۲۹ 
- موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۶۱۳۳۵۷و شماره تنه۸۵۱۵۵۸۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۲۱۸۹۹۲و 
شماره تنه۸۵۱۱۴۵۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۹۰۹۱۱۳ و شماره تنه۸۳۱۴۴۲۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۳۰۳۳۷و شماره تنه۸۳۱۱۸۹۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۱۷۷۸۹۷و شماره تنه۸۴۰۷۲۹۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
بشماره موتور-- و شماره تنه۸۹۰۰۲۲۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۹۹۱۱۹۲ و شماره تنه۸۶۸۰۲۵۶ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور۴۱۷۲۳۰۷۸ و شماره تنه۸۳۰۱۴۰۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۵۰۴۵۱۲۷و شماره تنه۱۲۵۴۴۳۰۱۴۷۷ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۱۳۸۱۲۵ و شماره تنه۸۹۵۹۱۶۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۱۲۸۲۲۴ و شماره 
تنه۱۳۶۷۳۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۱۱۰۱۴۶و شماره تنه۱۱۲۲۱۳۰ -موتورسیکلت هوندا طرح ویو  بشماره موتور 
۴۱۰۳۴۶و شماره تنه۸۹۱۲۲۱۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۱۰۱۰۰۸۵و شماره تنه۶۷۰۲۶۳۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
بشماره موتور ۰۲۲۶۵۲۰و شماره تنه۸۵۱۰۸۶۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۱۱۴۱۹۲و شماره تنه۹۰۱۱۲۰۰ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۱۴۰۱۴۹۹و شماره تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور-- و شماره تنه۸۴۸۱۶۷۷۷ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور-- و شماره تنه۸۲۳۴۳۲۱۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۳۵۱۷۱۰۸ و شماره تنه۸۲۱۵۸۸۰۱ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۹۳۵۸۲۰ و شماره تنه۸۸۱۰۲۲۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۰۰۱۸۴۴ و شماره 
بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۵۴۸۹۲۸  موتور ۱۲۰۶۰۲۹۹و شماره  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۲۰۰۱۸۴۴ 
موتور۶۱۰۰۱۷۸۱ و شماره تنه۸۵۰۲۰۴۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۷۳۰۰۲۲۰۷و شماره تنه۸۲۶۹۱۵۳ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۶۳۲۷۴۵۹ و شماره تنه۸۲۲۷۴۶۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۵۰۰۸۸۲۰ و شماره تنه۸۳۸۱۶۱۸۷ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۱۶۱۹۸۴و شماره تنه۴۱۰۷۲۲۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۳۰۰۷۲۷۵ و شماره 
تنه۸۳۱۱۰۲۷۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۳۲۰۵۶۲و شماره تنه۰۰۸۳۰۱۰۳۱۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۴۱۴۱۶۳۵۷و شماره تنه۸۴۴۱۰۳۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۹۱۷۷۷۹و شماره تنه۸۴۲۴۳۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
بشماره موتور۱۰۴۵۷۱ و شماره تنه۸۱۰۱۵۱۹۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۶۱۴۴۴۷۴ و شماره تنه-- -موتورسیکلت هوندا 
تنه۸۳۱۰۰۰۰۱  تنه۸۳۰۸۹۶۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۲۰۱۲۹۵۳و شماره  ۱۲۵  بشماره موتور۰۷۳۹۶ و شماره 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۰۰۴۳۴۵و شماره تنه۸۳۱۰۶۵۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۹۳۲۳۸۷و شماره 
تنه۸۵۴۸۰۹۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور-- و شماره تنه۹۰۰۵۴۳۰۰۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۷۶۷۶۸۲و 
شماره تنه۸۵۰۰۷۶۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۲۰۸۲۹۶۹ و شماره تنه۸۶۰۸۱۶۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۳۰۴۸۸۰۵ و شماره تنه۸۵۳۶۵۳۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۲۹۰۹۰۱۳ و شماره تنه۸۳۱۹۸۰۰ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۵E۲۱۷۷و شماره تنه۸۴۲۸۳۳۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۵۰۰۳۹۷۰ و شماره تنه-- 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۲۰۰۹۹۱۵و شماره تنه۸۸۱۵۵۰۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۲۱۶۱۱۲۱و 
شماره تنه۸۴۷۸۴۳۳۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۲۰۰۰۶۷۲و شماره تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۰۰۳۶۱۷۷و شماره تنه۱۰۱۲۲۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۰۰۷۵۷۶۱۷ و شماره تنه۸۶۱۸۶۴۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
تنه ۸۲۹۰۰۹۴۶  شماره  و  موتور۰۲۶۵۷۵۱  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۰۳۹۷۳۷  شماره  موتور ۳۱۰۰۹۸۱۸و  بشماره 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۶۱۲۹۴۷و شماره تنه۸۵۰۲۴۵۱ -موتورسیکلت پیشرو ۱۵۰  بشماره موتور۰۲۱۲۴۷۰ و 
شماره تنه۴۰۸۲۱۰۷۳۳۴۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۰۰۲۷۷و شماره تنه۹۲۰۰۱۳۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور ۳۱۰۰۱۴۷۶و شماره تنه۸۳۱۳۰۱۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۹۹۲۶۱۸و شماره تنه۸۳۰۶۳۳۳ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور --و شماره تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۲۲۱۲۶۶و شماره تنه۸۵۱۱۰۲ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور ۳۱۷۷۲۶۰۸و شماره تنه۸۲۶۲۰۹۹۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۹۰۱۹۹۵۱و شماره تنه۸۹۹۰۴۳۱ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۰۶۲۷۸۲ و شماره تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۱۸۰۸ و شماره 
بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۶۸۰۷۰۶  شماره  موتور ۰۷۱۹۸۴۶و  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۲۸۳۸۳۱ 
موتور۳۹۰۳۶۲۲۸ و شماره تنه۸۶۰۰۷۷۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۰۰۰۷۵ و شماره تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
بشماره موتور ۴۱۷۳۶۴۷۲و شماره تنه۸۴۰۱۴۹۷۸ -موتو موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور --و شماره تنه--موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور ۰۰۲۸۵۸و شماره تنه۸۸۰۳۵۶۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۵۰۰۲۸۸۵۸۲۸۱۲۴۷۷  و شماره تنه---

- - موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور --و شماره تنه۸۰۳۵۸۷۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۱۰۰۱۷۱۵ و شماره 
تنه۸۰۲۶۱۱۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۱۸۴۹۷و شماره تنه۸۴۰۴۲۹۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۲۹۰۰۳۹۸۷و شماره تنه۸۰۱۷۶۵۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۱۰۱۵۳۲۵و شماره تنه۸۰۴۸۶۶۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
بشماره موتور۳۱۰۹۷۹۱۱ و شماره تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۶۴۹۷۵۷و شماره تنه۸۰۱۴۸۳۸ -موتورسیکلت هوندا 
تنه۸۶۰۶۶۵۹  شماره  موتور ۱۲۴۳۴۶و  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۸۰۲۸۳۳  شماره  و  موتور۰۰۳۴۵۰  بشماره    ۱۲۵
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۰۴۵۰۰۳۴و شماره تنه۸۲۷۱۴۷۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۱۳۴۰۰۵ و شماره 
بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۴۱۲۷۷۹  شماره  موتور ۰۱۸۰۶۱۳و  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۱۱۳۸۴۹۴ 
موتور۶۵۰۷۰و شماره تنه-- موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۵۰۰۰۸۸۸۹ و شماره تنه۸۴۱۰۶۴۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
بشماره موتور۰۲۶۹۹ و شماره تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۲۰۴۹۷۸ و شماره تنه۸۴۹۵۳۴۳۵ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۶۰۱۲۹۲و شماره تنه۸۵۱۲۸۹۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۴۰۰۵۲۱ و شماره تنه۹۰۰۰۸۰۱ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۱۳۸۹۸۹و شماره تنه۱۱۴۱۸۳۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳EB۳۲۴و شماره 
بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۳۰۱۳۳  شماره  و  موتور۳۰۶۰۲۳۸۸  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۲۲۵۹۴۲ 
موتور۰۸۱۷۴۶۸ و شماره تنه۸۷۰۹۲۲۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۷۰۰۴۵۳۱ و شماره تنه۸۲۸۲۹۴۸۳ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور-- و شماره تنه۸۳۷۶۶۷۴۰۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۷۱۵۶۸۷۳۴و شماره تنه۸۶۰۷۸۷۷ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۳۱۰۷۰۲و شماره تنه۸۱۲۶۹۰۴  -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۸۰۸۳۳۸ و 
شماره تنه۸۳۰۰۵۱۸۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۱۸۰۱۴۱۴و شماره تنه۸۵۹۱۲۶۶ -موتورسیکلت سوزاکی ۱۲۵  بشماره 
موتور ۳۲۳۴۶۰۴۹و شماره تنه۸۹۰۱۳۰۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور-- و شماره تنه۴۱۸۱۲۵۶۲۲۷ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور ۳۳۱۵۹۰۲و شماره تنه۸۳۰۲۱۷۸۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۱۷۵۳۰۳۱ و شماره تنه۸۱۶۰۲۵۱۲ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۰۱۰۹۸۳ و شماره تنه۸۴۰۴۶۳۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۷۴۱۴۰۰و 
شماره تنه۸۶۰۰۰۶۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۹۴۱۴۱۰ و شماره تنه۸۵۵۳۱۲۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۸۷۵۰۰۶۳۶ و شماره تنه۸۶۰۲۷۳۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۱۷۳۱و شماره تنه۸۵۱۱۴۵۹ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور۳۰۸۴۴۳۱۳ و شماره تنه۸۲۲۸۰۶۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۷۰۰۵۹۲و شماره تنه-- -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۰۰۶۲۶۸۱۲ و شماره تنه۸۶۱۱۷۴۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۰۵۲۹و شماره تنه۸۳۲۰۱۰۸۲۳ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۱۸۷۰۸۴ و شماره تنه۸۴۰۶۳۱۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۰۸۲۷و شماره 
بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۲۳۴۵۳۸۲  و شماره  موتور۲۰۹۷۳۸  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۸۹۷۵۳۰۰ 
موتور۳۱۷۵۰۱۴۵ و شماره تنه۸۱۶۰۵۵۳۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۶۴۸۵۴۸ و شماره تنه۸۰۱۴۷۴۰ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۵۹۰۰۹۷۸و شماره تنه۸۵۰۰۰۷۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۰۵۱۱۴۳و شماره تنه۹۰۱۰۵۶۰ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور --و شماره تنه۸۲۱۰۶۵۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۳۱۰۹۱۳ و شماره 
بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۸۴۷۳۷۸  و شماره  موتور۳۰۵۵۳۴۶  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۳۰۲۰۴۳۸ 
موتور۱۹۰۳۶۳ و شماره تنه۸۸۰۰۰۳۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۱۰۱۲۱۰۵ و شماره تنه۸۰۴۵۶۷۷ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور۸۷۷۰۲۰۵۲ و شماره تنه۸۷۰۰۲۸۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۳۸۲۸۷ و شماره تنه۸۶۰۷۴۰۶ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۱۰۲۹۵۷۸و شماره تنه۸۱۶۲۲۱۱۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۱۰۲۷۸۶۶ و 
شماره تنه۸۱۶۲۲۹۲۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۸۹۴۹و شماره تنه۸۲۲۷۳۵۷ -موتورسیکلت پیشرو ۱۵۰  بشماره موتور 
۲۱۲۰۰۲۸۱و شماره تنه۰۰۰۰۲۹۹۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۰۹۸۷۶۹۲ و شماره تنه۸۳۱۱۰۰۰۳۱۴ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۹۰۹۹۴۰و شماره تنه۶۷۱۳۶۹۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۰۰۳۳۹۰و شماره تنه۹۰۰۳۶۹۴ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۰۰۹۵۲و شماره تنه۹۰۱۰۹۵۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۸۰۹۶۵۴و شماره 
بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۴۱۰۱۹۴۸  شماره  و  موتور۰۱۴۰۴۸۵  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۴۳۹۹۷۵ 
موتور۳۰۰۰۹۱۱ و شماره تنه۸۲۲۸۴۴۱  -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۶۸۱۲۲۱ و شماره تنه۶۳۳۰۰۲۰ -موتورسیکلت 

هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۰۹۳۰۶۷۰ و شماره تنه۹۰۱۱۵۲۵ -موتورسیکلت کاوازاکی ۱۲۵  بشماره موتور۵۰۴۵۷ و شماره تنه۶۱۳۳۲۳ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۹۰۱۰۴۴۴ و شماره تنه -۸۳۰۴۸۷۹موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۴۲۹۳۰۸ و شماره 
تنه۸۵۴۴۱۱۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۱۰۱۲۸۸ و شماره تنه۰۰۱۴۹۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۲۸۱۱۷۳۴و شماره تنه۸۴۳۹۹۲۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۱۵۰۵۲ و شماره تنه۹۰۰۲۳۱۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
بشماره موتور۲۹۰۲۷۱۶ و شماره تنه۸۲۰۱۰۲۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور-- و شماره تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
بشماره موتور۳۰۱۹۴۲۰ و شماره تنه۸۴۲۱۹۸۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۰۰۸۲۹ و شماره تنه۸۲۳۱۹۹۱ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۱۰۴۴۰۲و شماره تنه۸۷۰۲۸۳۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۰۶۰۵۵۳۵ و شماره تنه۱۲۵۰۷۹۰۳ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۱۰۴۴۰۲ و شماره تنه۸۷۰۲۸۳۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور-- و شماره 
بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۹۰۰۲۶۲۶  موتور ۰۰۰۴۸۸۷۱و شماره  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۶۰۰۴۱۳ 
موتور۱۲۰۸۸۶۴۱ و شماره تنه۸۵۶۸۴۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۵۶۵۰۳۴۷ و شماره تنه۸۴۴۴۲۹۴ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور ۱۸۰۴۷۸و شماره تنه۸۲۵۹۰۴۱۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۴۱۰۰۱۹۰۶و شماره تنه۶۴۲۷۸۲۸ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۱۲۹۰۹۶ و شماره تنه۸۹۲۱۷۴۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۱۶۱۴۳۵ و شماره 
تنه۸۲۹۱۵۷۲۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۳۰۲۱۲۵۵ و شماره تنه۸۴۰۷۸۸۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۲۰۰۶۱۸۲۶۱ و شماره تنه۸۵۰۲۱۴۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۰۰۶۴۰۵۹و شماره تنه۸۹۵۲۶۳۱ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۱۸۲ و شماره تنه۸۴۰۶۸۶۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۹۰۰۰۶۳۴ و شماره تنه۸۳۱۳۴۵۶ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۱۷۹۱۶۴۶و شماره تنه۸۱۶۵۸۱۹۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۳۰۲۶۲۳۹ و 
شماره تنه۸۱۴۲۰۴۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۲۵۰۶۵۴۵ و شماره تنه۸۶۱۲۷۰۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۳۳۰۰۲۳۱۸ و شماره تنه۸۰۰۰۵۹۴  -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۴۱۴۲۹۰۳۳و شماره تنه۸۴۴۵۷۲۶ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۱۷۷۵۸۲۸ و شماره تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۰۰۹۶۶۰ و شماره تنه۸۴۱۶۹۰۰ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۹۴۱۷۶۵ و شماره تنه۸۵۵۲۸۶۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۲۱۰۸۵۹ و شماره 
تنه۸۳۲۹۸۸۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۸۰۰۱۱۳۰ و شماره تنه—ئ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۷۰۲۰۴۲۶ 
و شماره تنه۸۳۹۵۱۴۹۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۶۰۹۶۵۹۹ و شماره تنه۸۵۳۳۰۵۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۲۴۳۸۷۹ و شماره تنه۹۳۱۹۵۳۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۷۱۲۲۴۹۱۳ و شماره تنه۸۶۰۴۹۰۰ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور ۰۱۸۳۰۵۹و شماره تنه۸۴۰۶۴۹۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۹۰۳۱۳۷ و شماره تنه۸۲۰۱۹۵۴ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۵۳۴۷۹ و شماره تنه۸۴۳۳۳۵۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۱۶۰۵۵۵و شماره 
بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۴۰۲۶۵۵  شماره  موتور۰۱۶۰۵۵۵و  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۴۰۲۶۵۵ئ 
موتور۰۱۲۵۱۴۵ و شماره تنه۱۱۳۳۴۳۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۶۸۱۰۸ و شماره تنه۸۲۳۳۵۴۵۲ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور۲۳۸۹۷۲۶ و شماره تنه۷۱۳۸۱۶۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۵۱۰۱۳۵۴۰ و شماره تنه۸۹۰۸۶۷۷ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۸۱۲۰۰۲۶۰ و شماره تنه-- موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۱۲۰۷۳۹و شماره تنه--

موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۷۰۸۰۰۲۸۹و شماره تنه۸۶۱۶۷۸۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۰۰۰۹۹۱و شماره 
تنه۹۰۰۴۰۶۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۲۵۴۳۳و شماره تنه۹۰۳۱۳۲۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۰۲۳۹۷۶۷و شماره تنه۸۶۰۷۵۰۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۰۷۱۴۱۸۶و شماره تنه۸۹۲۲۳۵۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
بشماره موتور۷۱۴۵۹۴۰۸ و شماره تنه۸۶۶۶۱۱۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۷۷۷۳۲۲و شماره تنه۸۵۰۰۸۰۰ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۲۳۸۹۹و شماره تنه۸۶۰۶۷۱۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۷۱۲۵۱۹۱۲و شماره تنه۸۶۰۱۲۱۹ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۱۵۲۹۸۳ و شماره تنه۴۱۰۵۴۳۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۶۱۷۹۴۴و 
شماره تنه۸۵۱۶۲۲۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۵۶۹۵۰و شماره تنه۸۱۸۵۴۷۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۳۱۰۸۱۶۱۶ و شماره تنه۸۱۷۵۳۷۹۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۷۱۱۲۲۷۹۷۱و شماره تنه۸۶۱۶۸۹۱ -موتورسیکلت 
یاماها ۱۰۰  بشماره موتور ۰۲۴۵۶۶و شماره تنه۰۲۴۵۶۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۲۰۰۹۰۰و شماره تنه۸۳۰۹۹۴۵ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۰۷۰۹و شماره تنه۸۲۱۵۸۴۰۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۹۰۲۰۳۳ و شماره 
بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۰۳۱۹۶۷  و شماره  موتور۳۱۰۰۳۸۸۵  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۲۰۰۶۷۸ 
موتور۵۲۰۱۱۸۴۷ و شماره تنه۸۶۰۱۱۵۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۲۴۵۱۶و شماره تنه۸۲۳۲۵۵۷۱ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور ۳۲۶۰۶۲۵۲و شماره تنه۸۶۷۳۲۳۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۰۴۷۶۷۰و شماره تنه۸۹۱۸۸۸۰ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۶۷۰۴۲۴و شماره تنه۸۱۰۶۴۷۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۶۱۰۰۰۶۶۳ و شماره 
تنه۸۵۰۱۸۵۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۷۰۲۸۴۷۹ و شماره تنه۸۴۵۷۷۲۷ -موتورسیکلت هوندا طرح ویو  بشماره 
موتور-- و شماره تنه۸۸۲۰۲۱۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۶۱۰۰۱۵۶۲ و شماره تنه۸۵۰۲۰۳۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
تنه۸۷۰۰۶۱۲  شماره  موتور ۲۰۰۷۶۹۸۲۴و  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۴۲۰۱۱۲۹۰۵  شماره  موتور ۰۲۴۷۰و  بشماره 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۴۱۵۷۲۱۷۷ و شماره تنه۸۳۰۰۰۱۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۹۰۵۸۳۸و شماره 
تنه۸۰۲۱۶۶۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور-- و شماره تنه۸۳۲۱۶۷۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۳۰۲۵۱۱۰و 
شماره تنه۸۵۸۵۰۹۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۱۱۰۸۳۳و شماره تنه۸۳۰۷۷۰۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۱۱۲۳۰ و شماره تنه۸۴۰۰۲۰۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۸۰۹۱۶ و شماره تنه۸۲۳۵۸۰۹۹ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور ۳۸۹۰۲۶۵۹و شماره تنه۸۵۱۰۲۵۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۴۱۴۰۹۰۱۱و شماره تنه۸۴۳۳۳۵۳ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۴۴۸۴۴ و شماره تنه۹۱۰۷۹۹۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۰۴۲۵۵۲۲ و شماره 
تنه۸۲۲۴۴۷۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۲۳۸۲۵۸و شماره تنه۸۶۰۶۰۰۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۰۴۰۵۵۵و شماره تنه۸۴۰۱۰۳۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۴۰۸۰۳۸۱۲و شماره تنه۸۳۱۶۶۰۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
تنه۸۶۰۳۷۲۹  شماره  ۶۵۹۵۱۳و  موتور  بشماره    ۱۲۵ هوندا  -موتورسیکلت  تنه۸۲۶۱۱۰۳۵  شماره  و  موتور۳۱۸۱۱۶۸۵  بشماره 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۰۱۰۱۳۲۸۸۲ و شماره تنه۹۰۰۴۲۴۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۵۰۰۱۷۲۰۶و 
شماره تنه۸۵۱۷۴۰۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۲۸۰۹۶و شماره تنه۹۱۲۱۳۳۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
--و شماره تنه۸۸۰۲۳۲۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۸۷۳۸۰۳و شماره تنه۸۶۰۱۹۹۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۲۹۰۰۳۵۴۵ و شماره تنه۸۰۱۷۸۲۷ -موتورسیکلت هوندا طرح ویو  بشماره موتور --و شماره تنه۸۷۰۰۶۳۳ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور۲۰۱۰۱۲۸۱۹۰ و شماره تنه۸۹۵۹۶۸۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۱۷۸۵۳۲۶ و شماره تنه۸۲۶۲۲۰۰۱ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۱۰۰۷۹۲۶و شماره تنه۸۰۳۷۷۷۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۸۲۸۰۳۲۴۳و 
شماره تنه۸۱۰۳۶۴۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۴۰۵۳۸۷ و شماره تنه۸۴۸۱۱۵۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۱۰۹۱۶۲و شماره تنه۸۱۰۱۹۱۰۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۴۰۴۴۱و شماره تنه۸۳۰۹۷۸۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
تنه۸۸۰۸۰۲۱  شماره  و  موتور۹۱۲۰۵۴۴  بشماره    ۱۲۵ هوندا  -موتورسیکلت  تنه۸۲۰۱۹۸۲  شماره  ۰۲۰۸۹۱۷۴۹و  موتور  بشماره 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۳۰۰۶۲۲۵و شماره تنه۸۳۱۱۰۲۱۱ - موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۷۱۳۲۴۶۶۴ و 
شماره تنه۸۶۱۰۷۳۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۶۱۲۹۳۰و شماره تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۱۵۵۰۹۶۹ و شماره تنه-- -۰موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۹۸۰۴و شماره تنه۱۲۵۰۴۴۰۹۷۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
تنه۶۶۰۹۴۹۱  شماره  ۲۹۴۹۲۴۱و  موتور  بشماره    ۱۲۵ هوندا  -موتورسیکلت  تنه۸۳۰۲۵۵۱  شماره  ۴۱۹۸۲۶۲۳و  موتور  بشماره 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۱۹۲۵ و شماره تنه۸۳۱۶۰۲۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۰۵۰۰۸۱۷ و شماره 
تنه۹۱۰۲۹۷۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۲۵۴۸۱ و شماره تنه۸۲۳۳۹۰۷۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور-- و 
بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۱۱۵۴۳۴۰  شماره  و  موتور۰۱۵۹۵۳۴  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه--  شماره 
موتور۲۰۰۷۷۳۹۷۵ و شماره تنه۸۷۱۰۴۷۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۰۵۱۳۰۳و شماره تنه۸۷۳۴۹۵۴ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۹۸۰۹۴۸ و شماره تنه۸۸۲۳۶۳۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۲۳۱۶۲۵ و شماره تنه۸۶۰۱۶۴۵ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۲۱۰۳۹۱۵ و شماره تنه۸۵۴۷۵۷۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۱۲۳۷۴۴ و شماره 
تنه۸۹۰۱۸۶۴۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۱۰۴۸۳۹۶و شماره تنه۸۱۷۳۲۶۷۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۲۷۰۱۶۲۳۹ و شماره تنه۰۰۸۳۹۸۰۰۶۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۵۱۵۷۴۹۵۹ و شماره تنه۸۵۱۴۷۳۷ -موتورسیکلت 
شماره  ۰۲۰۵۹۱۲۰۰و  موتور  بشماره    ۱۲۵ هوندا  -موتورسیکلت  تنه۱۱۰۹۱۶۱  شماره  ۱۱۰۹۵۹۵و  موتور  بشماره    ۱۲۵ هوندا 
تنه۴۱۸۱۲۱۶۳۲۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۶۱۳۵۰۴۳۴ و شماره تنه۸۵۱۵۰۱۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۱۱۴۱۳۷ و شماره تنه۸۸۴۲۵۱۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۵۰۰۲۲۴۱۶ و شماره تنه۸۵۱۹۶۵۴ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور۳۹۰۳۹۰۴۵ و شماره تنه۸۶۰۳۸۷۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۴۱۴۱۶۳۰۰و شماره تنه۸۴۴۱۰۵۱ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۷۵۴۳۸۹و شماره تنه۱۳۶۱۳۹۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۰۶۵۴و شماره 
تنه۸۸۰۲۹۴۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۸۱۵۲۲۷۵و شماره تنه۹۰۳۳۵۴۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۰۲۰۷۷۱۶۶و شماره تنه۰۶۰۲۱۱۲۰۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۵۰۰۲۵۹۶و شماره تنه۸۲۸۱۲۹۴۲ -موتورسیکلت هوندا 
تنه۸۴۳۹۲۳۲  شماره  و  موتور۰۲۷۹۹۸  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۹۱۳۲۹۷۱  شماره  و  موتور۰۱۳۷۸۰  بشماره    ۱۲۵
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۸۷۲۵و شماره تنه۸۳۰۱۱۷۴۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۴۴۱ و شماره 
تنه۸۹۲۰۲۳۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۷۶۳۷۲۷و شماره تنه۸۶۱۹۸۰۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۳۱۱۲۷۰۰۰ و شماره تنه۸۲۷۴۸۳۰۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۸۳۰۰۳۵۰ و شماره تنه۸۴۰۲۷۷۵۴ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۳۲۶۲۲۲ و شماره تنه۸۴۴۲۹۶۳۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۰۱۱۲۷۱۰۰ و شماره تنه۹۱۱۰۵۱۸ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۱۴۲۲و شماره تنه۸۸۱۱۸۳۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۰۰۹۴۷و شماره 
تنه۹۰۱۰۹۴۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۸۵۰۶۱۱۴ و شماره تنه۹۰۱۸۰۸۲ -موتورسیکلت هوندا ۲۰۰ بشماره موتور 
۴۰۴۲۵۵و شماره تنه۹۴۰۳۵۷۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵طرح ویو  بشماره موتور --و شماره تنه۸۷۰۱۰۸۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
بشماره موتور۷۱۳۲۵۲۳۹ و شماره تنه۸۶۱۰۷۸۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۳۰۲۵۳۰۴ و شماره تنه-- -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۹۹۰۰۱۳ و شماره تنه۸۸۱۳۸۲۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۵۰۱۱۲۵۷و شماره تنه-- 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۰۹۲۶۹۶۸و شماره تنه۸۸۰۳۳۱۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور-- و شماره 
تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۱۰۳۱۸۹۸و شماره تنه۸۱۶۲۳۳۶۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۱۲۵۰و 
شماره تنه۸۲۸۳۸۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۰۶۰۱۷۱۰۳ و شماره تنه۱۲۵۱۲۰۶۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۷۵۳۰۲۵ و شماره تنه۸۴۰۳۸۲۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۱۰۴۹۷ و شماره تنه۸۹۰۷۶۲۲ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور ۷۱۱۲۸۰۵۱و شماره تنه۸۶۱۶۸۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۷۱۲۵۲۰۵۲و شماره تنه۸۶۰۲۰۳۶ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۱۶۳۳۳۵و شماره تنه۴۱۰۷۸۴۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۸۱۰۰۰۹۵۶ و شماره 
بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۲۶۲۳۸۹۵  موتور ۳۱۸۰۵۱۷و شماره  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۷۰۲۹۲۰ 
تنه۸۱۶۴۵۴۰۶  شماره  ۳۱۷۸۳۲۸۸و  موتور  بشماره    ۱۲۵ هوندا  -موتورسیکلت  تنه۰۰۸۴۰۱۵۷۰۵  شماره  و  موتور۱۴۱۴۰۹۵۹۶ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۰۱۰۷۴۹۸ و شماره تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۰۱۰۱۲۰۳۷۷ و شماره 
تنه۸۹۱۸۵۵۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۷۰۱۱۶۴۷و شماره تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۵۷۸۲۰و 
شماره تنه۸۲۳۵۱۶۲۲  -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۴۱۴۸۳۸۳۰ و شماره تنه۸۸۱۱۱۱۴۳۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۸۱۲۲۷۳۲۸ و شماره تنه۹۰۴۸۱۸۷-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۰۲۲۱۹ و شماره تنه۸۴۱۰۶۴۳ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور۱۰۹۲۰۶۷۹ و شماره تنه۹۰۱۰۴۵۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۷۵۸۳۷۶ و شماره تنه۱۳۳۳۴۲۹ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۹۲۰۸۰ و شماره تنه۸۲۲۱۰۱۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۵۹۳۳ و شماره تنه-
- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۰۵۳۰۱و شماره تنه۸۵۱۷۵۶۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۸۱۸۸۴۲و شماره 
تنه۸۲۳۰۶۷۴۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۳۰۲۰۴۰۷ و شماره تنه۸۴۰۶۸۵۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۰۲۱۱۱۰۷۷و شماره تنه۸۱۱۳۶۴۷۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۶۳۰۰۰۵۶ و شماره تنه۸۷۰۷۵۱۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
بشماره موتور ۸۷۰۷۹۵۸و شماره تنه۸۷۰۶۶۲۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۶۴۵۹۶۳و شماره تنه۸۰۰۲۸۹۸ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۷۱۰۴۱۱۶۶و شماره تنه۸۴۰۱۹۷۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۷۹۲۳۹۱و شماره تنه۸۷۱۴۷۶۵ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۱۷۱۶ و شماره تنه۱۱۲۶۵۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۴۳۳۷۸۸۵ و شماره 
بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۹۵۹۰۶۹  شماره  و  موتور۰۱۳۸۶۶۱  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۲۶۹۲۲۰ 
موتور۲۰۰۷۴۲۰۶۹و شماره تنه۸۶۰۱۷۸۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۴۰۰۱۵۱۸ و شماره تنه۸۹۰۰۱۱۳۸۸ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۰۹۸۷۶۹۳ و شماره تنه۸۳۰۰۱۱۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۷۰۷۲۷۵۲و شماره تنه۸۷۲۲۸۴۸ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۵۰۰۲۲۵۷ و شماره تنه۹۰۱۴۶۶۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۸۹۷۰۰۲۶۳و 
شماره تنه۸۸۲۸۴۹۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۷۳۰۱۱۳۵۱و شماره تنه۸۷۲۸۰۵۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۰۲۴۰۳۰۰ و شماره تنه۸۶۰۸۳۸۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۹۸۰۰۳۱۵ و شماره تنه۸۴۰۵۴۸۲ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور۲۰۰۸۲۴۳۳۷ و شماره تنه۸۷۱۱۲۵۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۰۰۷۶۶۰۳۶ و شماره تنه۸۷۰۰۳۴۴ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۰۰۹۱۰۷۴۲۰ و شماره تنه۸۸۴۶۵۰۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۱۷۸۹۳۵۴و 
شماره تنه۸۱۶۶۱۶۴۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۰۲۸۶۱۹۱و شماره تنه۸۲۲۲۶۱۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۳۹۰۲۲۷۵۴ و شماره تنه۸۳۱۲۱۴۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۰۴۳۴۶ و شماره تنه۹۲۱۰۵۲۸ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور ۸۹۳۶۳۸و شماره تنه۸۹۷۱۹۸۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۹۹۲۴۷۸ و شماره تنه-- -موتورسیکلت 
تنه۵۴۰۹۰۲۷  بشماره موتور-- و شماره  تنه۸۷۰۴۰۵۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۵۰  بشماره موتور ۰۱۰۹۹۸۹و شماره  هوندا ۱۲۵  
-موتورسیکلت کاوازاکی ۱۰۰  بشماره موتور ۹۹۰۸۵۳۸۲و شماره تنه۷۸۳۷۴۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۲۱۳۹۸۲۲ و 
شماره تنه۸۳۱۰۰۲۰۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۶۰۸ و شماره تنه۸۲۰۰۵۲۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۱۰۷۴۶۳و شماره تنه۹۰۲۵۴۷۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۹۲۱۲۱۰و شماره تنه۸۷۰۴۹۴۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  

بشماره موتور۰۱۰۰۰۹۶ و شماره تنه۸۷۰۳۰۰۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۷۱۲۲۴۸۸۹ و شماره تنه۸۶۱۰۰۳۹ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۴۱۴۲۹۰۶۴ و شماره تنه۸۴۴۶۲۵۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۱۱۴۱۸۶۷و 

شماره تنه۸۳۷۶۶۷۳۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۵۰۰۴۲۲۰و شماره تنه۸۴۸۱۶۷۸۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۳۰۸۸۷ و شماره تنه۸۲۸۱۱۵۸۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۶۱۲۵۳۰۸و شماره تنه۸۵۰۰۰۹۶ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور ۳۰۳۹۱۶۸و شماره تنه۸۸۴۵۱۷۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۱۶۰۲۱۵۲ و شماره تنه۸۲۹۲۸۳۶۵ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۱۳۲۱۱۶۹و شماره تنه۸۳۱۱۵۰۰۱۴۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۴۱۱۶۵۹۷و 
شماره تنه۳۱۱۰۳۳۶ -۰موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۴۴۰۳و شماره تنه۸۵۳۵۵۰۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۰۶۰۸۰۶۸۷و شماره تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۰۰۵۰۴۵۱ و شماره تنه۸۴۱۳۰۱۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
تنه۸۸۳۱۰۳۳  شماره  موتور ۰۰۰۱۸۴۷۶و  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۱۶۴۶۰۶۶  شماره  موتور ۳۱۷۸۲۴۶۱و  بشماره 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۰۸۰۰۴۷۶و شماره تنه۱۲۵۰۹۶۳۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۵۷۸۷و شماره 
تنه۸۲۲۳۵۳۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۰۰۷۶۶۲۲۰ و شماره تنه۸۷۱۰۰۰۰۳۹  -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۳۹۰۴۱۳۳۹و شماره تنه۸۷۰۴۴۵۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۵۱۰۰۹۸۲۸ و شماره تنه۸۸۰۹۱۴۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
تنه۸۷۲۲۹۴۵  شماره  و  موتور۰۷۰۷۲۴۵۹  بشماره    ۱۲۵ هوندا  -موتورسیکلت  تنه۸۲۷۲۷۰۳  شماره  و  موتور۳۰۸۴۵۹۶۰  بشماره 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۲۵۰۰۶۴۳ و شماره تنه۸۸۰۲۹۸۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۹۱۰۷۳۹۲و 
شماره تنه۸۸۴۶۵۰۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۹۱۲۳۷۹و شماره تنه۸۳۳۸۵۶۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۳۲۰۱۷۰۰۸ و شماره تنه۸۸۱۳۴۸۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۱۸۲۰۱۱۵ و شماره تنه۸۴۳۳۸۷۷ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۴۰۸۰۱۸۶۲ و شماره تنه۸۳۱۳۴۲۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۱۶۴۹و شماره تنه۸۵۰۶۴۷۵ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۱۶۰۹۳۱۵ و شماره تنه۸۲۹۱۲۱۳۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۷۱۳۲۶۱۵۶ و 
شماره تنه۸۶۰۳۱۴۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۸۳۲۹۶۲و شماره تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۱۲۰۹۱۴۱۲و شماره تنه۸۵۶۰۶۷۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۰۷۲۴۲۴و شماره تنه۸۶۰۲۵۴۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
بشماره موتور ۲۰۷۴۷۹۷۸و شماره تنه۸۱۷۰۰۳۵۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور --و شماره تنه۸۵۱۰۰۵۰ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۸۷۴۶۰۹و شماره تنه۸۶۰۱۷۸۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۷۵۰۱۰۹و شماره تنه۹۶۰۲۳۶۸ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۹۱۵۲ و شماره تنه۸۲۵۵۱۶۷۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۰۷۴۲۷۲۶ و شماره 
بشماره    ۱۲۵ هوندا  -موتورسیکلت  تنه۱۱۵۳۹۸۴  شماره  و  موتور۱۶۰۹۹۵  بشماره    ۱۲۵ هوندا  -موتورسیکلت  تنه۸۱۲۰۳۲۴ 
موتور۲۰۱۰۱۶۳۲۳۱ و شماره تنه۹۰۴۹۰۸۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۴۱۲۷۳۴۷ و شماره تنه۸۷۳۶۶۵۴ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۸۰۸۲۱۰و شماره تنه۷۸۰۷۶۹۶۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۲۰۷۶۳۰۲و شماره تنه۸۵۵۴۷۴۶ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۰۰۶۲۸۴۷۸ و شماره تنه۸۵۲۹۲۳۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۷۱۴۵۹۹ و شماره 
تنه۸۴۰۰۶۷۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۲۰۶۹۲۵۵۱ و شماره تنه۰۱۰۷۵۷۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۷۰۵۴۱۷و شماره تنه۸۲۱۴۸۰۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۵۸۸۹۵و شماره تنه۹۳۱۲۷۸۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
بشماره موتور۱۰۲۸۸۵ و شماره تنه۸۲۰۱۵۶۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۶۰۰۶۴۴۱ و شماره تنه۸۲۰۰۹۵۴ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۴۰۸۱۵۲۰و شماره تنه۸۳۱۳۳۵۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۰۱۲۱۲۵۵ و شماره تنه۸۹۲۰۹۶۳ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۴۱۴۱۶۳۱۲و شماره تنه۸۴۴۱۰۰۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۵۰۰۳۵۸۶ و 
شماره تنه۸۴۸۱۷۷۰۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۹۰۳۷۸۴و شماره تنه۸۳۰۲۱۶۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور ۰۰۰۴۵۶۹۰و شماره تنه۸۹۲۱۸۴۳  -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۹۱۱۸۸۲و شماره تنه۸۴۲۱۰۸۷ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۳۶۶۵۲۲و شماره تنه۷۱۱۷۶۵۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۵۰۰۰۳۵۱ و شماره تنه۸۵۱۱۰۰۴ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۵۰۵۹۰۰۹۳ و شماره تنه۸۴۹۹۷۸۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۷۹۶۳۶۸و 
شماره تنه۸۷۱۰۳۸۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۵۵۰۷۵۱و شماره تنه۸۶۵۱۳۵۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۱۴۰۳۷۸و شماره تنه۱۱۴۱۸۱۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۱۷۵۴۲۲۱و شماره تنه۸۱۸۰۳۳۲۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
تنه۸۶۰۱۲۷۴  شماره  و  موتور۵۲۰۰۰۷۹۴  بشماره    ۱۲۵ هوندا  -موتورسیکلت  تنه۸۰۱۹۵۶۷  شماره  و  موتور۲۹۰۰۳۸۱۴  بشماره 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۹۸۰۰۳۳۵ و شماره تنه۸۲۳۳۲۸۶۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۵۳۰۰۰۷۶۸ و 
شماره تنه۸۶۰۳۰۳۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۷۷۷۰۷۲و شماره تنه۸۶۱۷۵۹۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور ۳۱۸۰۰۴۰۸۹و شماره تنه۸۲۶۰۲۹۸۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۲۴۶۵۹ و شماره تنه۸۶۰۶۶۴۶ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۹۰۰۱۲۰۲و شماره تنه۸۸۵۴۲۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۴۷۱۵۳۸۷۴۷و شماره تنه۸۶۱۴۳۴۸ 
۰موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۰۹۰۳۴ و شماره تنه۸۹۰۱۳۷۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۲۰۴۷و شماره 
بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۶۱۱۸۰۷  شماره  موتور ۶۱۲۸۴۹۰و  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۵۰۹۹۲۵ 
موتور۰۶۰۲۲۱۵۸ و شماره تنه۸۵۳۶۸۶۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۰۶۰۶۲۶۴و شماره تنه۰۱۲۵۰۷۷۳۲ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۲۰۵۵۸۷۴ و شماره تنه۸۵۶۴۵۷۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۷۱۷۴۱۳۹۴ و شماره تنه۸۷۱۲۰۳۴ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۳۰۱۵۳۰۲و شماره تنه۸۱۲۳۳۴۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۰۱۴۶۱۵ و شماره 
تنه۸۳۷۶۶۵۲۲۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۹۴۴۸۸۴ و شماره تنه۸۵۱۵۶۰۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۰۲۰۷۹۲۵۴۵ و شماره تنه۸۳۱۵۴۵۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۶۱۰۰۲۵۵۷ و شماره تنه۸۴۰۹۱۴۸ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۱۱۶۹۸۵ و شماره تنه۰۹۵۲۵۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۳۱۴۰۲۷ و شماره تنه- -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۱۶۰۸۳۰و شماره تنه۱۱۵۵۲۷۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۱۷۸۷۱۷۹و شماره تنه۸۲۶۲۲۳۵۴ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۸۴۵۷۶۴ و شماره تنه۸۴۰۰۰۵۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۰۲۴۵۱و شماره 
تنه۸۲۰۲۴۶۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۷۶۶۱۴۳ و شماره تنه۸۵۲۰۱۴۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۱۵۹۵۷۸و شماره تنه۸۱۵۴۳۸۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۸۱۵۰۶۲۴۷و شماره تنه۸۸۰۴۹۴۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
بشماره موتور ۴۷۷۳و شماره تنه۸۲۲۹۶۵۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۳۹۹۶و شماره تنه۹۳۱۱۴۴۳ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۹۰۷۲۴و شماره تنه۰۰۰۰۰۲۰۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۵۰۱۰۰۰۵۷و شماره تنه۸۴۰۳۴۶۳ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۰۶۰۶۱۱ و شماره تنه۱۲۵۰۷۷۲۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۵۱۰۲۰۳۸۱ و 
شماره تنه۹۰۰۹۴۷۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۷۰۰۰۲۹۱ و شماره تنه۸۶۴۲۷۸۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور ۱۳۰۰۹۲۸۷و شماره تنه۸۴۰۱۴۴۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۲۱۱۱و شماره تنه۸۷۱۰۳۲۵ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور ۰۸۰۶۸۸و شماره تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۲۸۰۴۰ و شماره تنه۱۲۸۸۳۰ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۷۹۰۶و شماره تنه۱۱۲۹۷۲۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۲۲۲۸۹۴ و شماره تنه۸۹۴۰۰۳۹ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۴۱۵۷۲۳۱ و شماره تنه۸۳۰۰۲۱۶  -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۱۸۱۴۷۹ و شماره 
تنه۸۴۰۷۶۱۵-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۶۴۸۵۲و شماره تنه۹۵۴۱۹۲۶ئ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۰۵۹۰۵۰و شماره تنه۸۸۵۰۴۰۲ئ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۷۰۹۰۶۸و شماره تنه۸۶۰۲۰۷۷ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور۲۰۰۷۵۶۰۰۱ و شماره تنه۸۶۰۲۶۴۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۸۴۱۳۴۰و شماره تنه۷۶۰۰۵۷۷ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۸۰۹۶۷۷و شماره تنه۸۷۲۰۵۰۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۶۳۰۲۰ و شماره 
تنه۸۱۱۳۴۱۵۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۲۷۳۶۳ و شماره تنه۸۵۳۱۶۱۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۳۰۷۰۲۳۷۸و شماره تنه۱۲۵۰۹۳۵۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۸۴۰۳۱۹۴۸ و شماره تنه۸۳۲۰۱۱۱۷۲۰ -موتورسیکلت 
تنه۸۵۰۱۴۹۱  موتور ۹۱۰۴۲۲و شماره  بشماره  تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵   موتور ۳۲۱۵۹۱۷و شماره  بشماره  هوندا ۱۲۵  
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۶۸۶۲۷۲و شماره تنه۸۱۲۳۹۵۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۰۰۸۲۰۲۸۶ و شماره 
تنه۸۷۱۵۰۷۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۸۷۶۷۱۱و شماره تنه۸۶۲۲۳۰۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۱۱۸۴۱۶و شماره تنه۸۲۳۲۸۰۴۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۱۰۷۲۹۰۲و شماره تنه۱۱۰۵۶۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
بشماره موتور ۳۰۸۹۱۵۹و شماره تنه۸۶۰۸۸۰۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۸۷۰۰۴۰۱ و شماره تنه۸۷۰۹۹۸۵ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۹۴۲۰۱۲و شماره تنه۸۵۵۲۲۶۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۳۸۱۶۸۲ و شماره تنه۷۱۳۳۴۴۷ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۰۱۰۳۶۹۳۵ و شماره تنه۹۰۰۲۳۱۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور-- و شماره 
تنه۱۱۲۲۱۸۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۹۰۰۵۶۴۲و شماره تنه۸۳۰۰۷۴۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۲۰۱۰۱۵۵۷۴۲و شماره تنه۹۰۲۷۰۱۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۳۷۱۱ و شماره تنه۸۵۱۰۰۷۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
تنه۸۹۷۲۰۳۲  شماره  ۰۱۶۵۶۹۳و  موتور  بشماره    ۱۲۵ هوندا  -موتورسیکلت  تنه۸۵۰۵۵۴۸  شماره  ۳۹۰۳۴۱۴۶و  موتور  بشماره 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۰۱۳۰۷۴ و شماره تنه۸۷۱۴۹۸۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۰۱۰۲۰و شماره 
تنه۸۳۰۱۰۸۰۸۲ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۵۰۴۶۸۴۶و شماره تنه۱۲۵۴۴۳۰۳۳۸۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور ۳۱۰۷۲۶۵۳و شماره تنه۸۱۷۵۸۴۳۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۹۱۰۵۸۳۰و شماره تنه۸۸۰۴۷۲۳ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۲۰۴۳۸۵۱ و شماره تنه۸۵۵۷۱۰۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۲۴۰۸۷ و شماره تنه۸۶۰۷۱۶۹ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۷۸۶۸۴۶ و شماره تنه۷۷۰۹۷۰۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۹۰۹۶۴۷۴و 
شماره تنه۸۸۰۵۷۷۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۸۶۹۰۱۴۱۳ و شماره تنه۸۶۰۰۸۱۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور ۳۰۵۱۳۸۶۷و شماره تنه۸۲۶۰۷۴۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۴۱۳۰۵۴۰و شماره تنه۸۶۶۳۷۷۸ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور۲۰۰۷۷۵۳۳۸ و شماره تنه۸۶۱۷۶۱۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۹۰۳۵۸۳۷و شماره تنه۸۶۰۱۹۴۱ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۱۷۵۸۶۹ و شماره تنه۸۰۵۲۰۷۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۷۳۰۰۴۲۰۷ و شماره 
تنه۸۶۰۲۴۰۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۴۱۴۳۰۹۰۸و شماره تنه۸۴۴۵۵۶۴  -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور۷۱۳۸۳۷۲۷ و شماره تنه۸۶۰۳۳۸۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۷۵۸۳۲۰ و شماره تنه۱۳۳۳۳۶۶ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۰۸۰۸۹۲۹و شماره تنه۸۷۱۳۳۳۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۸۶۰۰۱۶۴۸ و شماره تنه۸۶۰۰۸۶۸ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۱۳۱۶۶۰۹ و شماره تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۱۷۹۴۸۸۵و شماره 
بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۷۰۸۲۰۴۳۷۳۹  شماره  موتور ۴۸۳و  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۱۶۶۱۰۱۶ 
موتور۲۰۶۶۱۷ و شماره تنه۹۲۰۰۲۵۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۱۲۱۹۳۸و شماره تنه۸۴۰۰۲۲۴ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور۰۳۹۶۹۹۶ و شماره تنه۸۲۱۳۸۷۳۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۰۱۰۱۲۵۳۵۳و شماره تنه۸۹۷۰۵۸۴ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۴۵۳۷و شماره تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۱۰۹۴۸ و شماره تنه۹۴۰۲۶۰۵ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۱۴۱۳۵ و شماره تنه۹۲۴۰۰۰۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۷۰۰۲۱۵۲و شماره 
تنه۸۳۰۳۰۶۶ - -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۱۷۵۰۵۹۶ و شماره تنه۸۰۵۲۱۸۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور 
۱۳۰۱۰۹۷۲و شماره تنه۸۴۹۷۷۰۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۱۶۰۹۶۱۵و شماره تنه۸۲۹۱۱۳۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
تنه۹۰۴۸۳۴۶  شماره  و  موتور۸۷۰۰۰۵۹۹  بشماره    ۱۲۵ هوندا  -موتورسیکلت  تنه۸۶۰۰۲۳۶  شماره  و  موتور۰۲۳۱۱۹۱  بشماره 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۰۹۰۹۹۷و شماره تنه۸۷۰۰۰۴۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۹۰۳۵۲۸۴ و شماره 
بشماره    ۱۲۵ هوندا  -موتورسیکلت  تنه۸۵۱۳۵۷۰  شماره  و  موتور۴۱۶۴۱۰  بشماره    ۱۲۵ هوندا  -موتورسیکلت  تنه۸۶۰۱۸۶۵ 
موتور۲۰۰۶۲۸۹۹۲ و شماره تنه۸۶۱۱۱۷۶۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۱۶۱۱۰۳۰ و شماره تنه۸۲۹۲۵۸۰۲ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۵۳۴۰۸۷۶و شماره تنه۸۲۱۰۲۰۹۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۶۳۰۱۲۳۶۵و شماره تنه۹۰۲۱۶۸۴ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۵۱۰۲۵۲۵۶و شماره تنه۹۰۱۰۲۴۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۱۳۳۲۶۷ و شماره 
بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۸۵۵۴۰۳۳  شماره  و  موتور۲۹۴۱۶۷۲  بشماره  هوندا ۱۲۵   -موتورسیکلت  تنه۱۱۳۷۷۱۱ 
موتور۱۲۵۱۳۰ و شماره تنه۹۲۳۹۰۶۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۲۹۰۲۲۵۱و شماره تنه۸۲۰۰۶۶۴ -موتورسیکلت هوندا 
۱۲۵  بشماره موتور ۰۰۰۱۱۸۴۹و شماره تنه۸۹۰۰۵۰۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۰۱۴۵۵۴ و شماره تنه۸۴۱۹۵۶۶ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۹۰۲۰۸۰ و شماره تنه۸۲۰۱۶۶۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۷۱۵۶۱۲۲۸ و شماره 
تنه۸۷۰۰۵۹۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۱۰۸۸۵۵۸و شماره تنه۹۰۸۶۵۵۷ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۱۴۸۸ 
و شماره تنه۸۹۰۱۵۴۱ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۳۱۷۷۲۲۰ و شماره تنه۸۲۶۲۲۵۶۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور ۰۰۵۰۷۶و شماره تنه۸۵۱۷۵۱۹ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۶۲۰۷ و شماره تنه۸۴۰۵۵۷۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
بشماره موتور ۳۱۷۵۳۳۰۰و شماره تنه-- -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۱۶۱۱۸۵ و شماره تنه۱۱۵۴۶۴۰ -موتورسیکلت 
هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۵۰۴۰۲۴۸۵و شماره تنه۸۴۰۹۵۶۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۲۹۲۱۵۸۴ و شماره تنه۸۴۱۰۵۵۵ 
-موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۴۱۹۸۹۵۹۷و شماره تنه۸۳۲۸۲۱۳ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۱۷۷۹۱۴۹و 
شماره تنه۸۱۲۴۷۰۶۶ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور۰۲۱۰۰۳۶ و شماره تنه۸۳۱۰۲۷۷۵ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره 
موتور-- و شماره تنه۸۱۸۰۶۱۸ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور ۳۰۱۷۱۱۴و شماره تنه۸۴۰۷۲۰۰ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  
بشماره موتور ۳۳۱۶۲۳۳و شماره تنه۸۳۲۶۵۸۴ -موتورسیکلت هوندا ۱۲۵  بشماره موتور-- و شماره تنه---نظر به این که حسب گزارش 
بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی و بررسی های صورت گرفته از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان بوشهر خودرو و  
موتورسیکلتهای با مشخصات فوق رها و اعراض شده از سوی مالکین تلقی شده و مشمول اموالی قرار می گیرد که می بایست در اختیار 
ولی فقیه قرار گیرد فلذا به استناد مواد۳،۸ ،۱۰ ، ۱۴، ۲۰ آیین نامه اجرایی نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۹ آن آیین 
نامه موضوع فرمان مورخ ۰۶/۰۲/۶۸ حضرت امام )ره( و تایید مقام عظمای والیت در نهایت ماده ۸ قانون مدنی حکم به ضبط تعداد ۶۱۸ 
دستگاه موتور سیکلت و تعداد ۹ دستگاه خودرو مذکور به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(استان بوشهر صادر و اعالم می نماید 
تا به مصارف فقرا و مستمندان برسد بدیهی است در صورت مراجعه مالک یا مالکین و ذی حق شناختن آنان از سوی مراجع قضایی ستاد 
می بایست نسبت به پرداخت ثمن آن به تاریخ روز صدور حکم پس از کسر کلیه هزینه های متعلقه به مالک اقدام نماید رای صادره غیابی 
محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم 

تجدید نظر استان تهران ویژه رسیدگی به پرونده های اصل ۴۹ قانون اساسی می باشد/.
 علی دهقانی  - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان بوشهر

آگــهــــی
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 25۰ هزار بیمار مبتال به سرطان در ایران
 زندگی می کنند

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: ۲۵۰ هزار بیمار مبتال 
به سرطان در ایران  زندگی می کنند و ساالنه حدود ۱۱۰ هزار نفر جدید به 

سرطان مبتال می شوند.
رضا ملک زاده در مراسم افتتاح ۷۵ مرکز پیشگیری و تشخیص زودهنگام 
سرطان  افزود: در سال ۲۰۱۷ تعداد ۳۸۰ هزار مرگ در ایران اتفاق افتاد که 
۱۶ درصد به علت سرطان بود. دومین علت مرگ در ایران سرطان  است. 
هر سال نزدیک به ۵۶ هزار نفر به علت سرطان فوت می کنند. البته نیمی از 

سرطان ها قابل درمان و نیمی از سرطان ها قابل  پیشگیری هستند. 
وی بیان کرد: هفت سرطان شایع در کشور شامل پستان، معده، روده 

بزرگ، ریه، مثانه، پروستات و لوکومی ها هستند. 
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: مهمترین علت  بروز سرطان، شیوه زندگی 
چاقی،  دخانیات،  تحرک،  نداشتن  غلط،  غذایی  رژیم  مثل  نادرست 
مشروبات الکی و غیره است. عواملی مانند عفونت ها، عوامل شغلی و 
هورمونی نیز از جمله این موارد است.  وی افزود: سرطان مری و معده در 
شمال ایران نسبت به مناطق دیگر کشور بیشتر است. بر اساس مطالعاتی 
که در کشور انجام شده،  عواملی مثل قلیان و بهداشت پایین دهان، مصرف 
چای داغ، تنباکو و چاقی در ایران به سرطان منجر می شوند و البته مصرف 

تریاک نیز یکی از عوامل مربوط به ابتال به سرطان در کشور است. 

افزایش روند سالمندی در کشور

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه 
تصمیم برخی از مسئوالن به مشکالت درمان سرطان دامن زده که تغییر 
در روند آموزشی از جمله این مسائل است، گفت: افزایش دوره رشته 
رادیوتراپی انکولوژی از ۴ سال به ۵ سال سبب هدررفت بودجه های 

آموزشی می شود.
دکتر احمد عامری در ارتباط با چالش های موضوع سرطان اظهار داشت: 
متاسفانه این بیماری در حال تبدیل شدن به معضل اصلی بهداشتی کشور 
است و افزایش سن جمعیت در بیشتر شدن این بیماری موثر بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه افزایش سن یکی از فاکتورهای خطر بروز 
سرطان است،  گفت: به دلیل سالمند شدن جمعیت ایران پیش بینی می شود 
که پیک بزرگی از بیماری سرطان پیش رو باشد که البته می توان با اقدامات 

به موقع از بخشی از این بیماری پیشگیری کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه 
تحریم، کمبود بودجه و گرانی ها از جمله مشکالتی است که درمان 
سرطان را با چالش مواجه کرده است، گفت: در این شرایط تصمیم برخی 
از مسئوالن به مشکالت دامن زده است که اخالل در روند آموزشی 
از جمله این مسائل است. عامری گفت: در سال ۹۲ رشته رادیوتراپی 
انکولوژی دوره سه ساله آن به تصمیم اساتید رشته ۴ ساله شد و اکنون 
پزشکان عمومی برای دریافت مدرک تخصص باید این دوره را طی ۵ 
سال بگذرانند و در واقع یکسال دیگر به این دوره افزوده شده است و این 
در حالی بوده است که یکسال اول این دوره پنج ساله افراد باید دوره های 
داخلی را طی کرده و این مساله مخالفت بسیاری از اساتید این رشته را 
به همراه داشته است. وی با اشاره به اینکه افزایش دوره رشته رادیوتراپی 
انکولوژی از ۴ سال به ۵ سال سبب هدررفت بودجه های آموزشی می شود 
گفت: هزینه های آموزش باید هدفمند باشد و مسائل پیش آمده دست و 

پای پزشکان را برای ارائه خدمات بسته است.

خبر

برپایی نمایشگاه های مدرسه انقالب 
از ۱2 بهمن

 دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان از 
برپایی هفتمین دوره نمایشگاه های مدرسه انقالب در 

ایام دهه مبارک فجر خبر داد.
به گزارش پیام زمان  روابط عمومی اتحادیه انجمن 
دبیرکل  تاریخی  آموزان،حسین  دانش  اسالمی  های 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان در نشست 
خبری نمایشگاه های مدرسه انقالب که در هنرستان 
هنر و رسانه تهران برگزار شد، اظهار کرد: اصلی ترین 
برنامه ما در دهه فجر، برپایی مدرسه انقالب است 
و مهم ترین اتفاق نیز در این راستا این است که که 
دانش آموزان به روایت گری آرمان های انقالب اقدام 
می کنند. وی با بیان اینکه نمایشگاه های مدرسه انقالب 
در ۴ بخش برپا می شود، گفت: »دیروز ما« شامل شامل 
رستاخیز سقوط و اسوه های انقالب، »امروز ما« شامل 
آفتاب والیت، دیوار فریاد و موج پنجم، »مجاهدان 
سایبری« شامل فرصت های فضای مجازی، تهدیدهای 
فضای مجازی و راه های مقابله  و »فردای ما« شامل 
انصار المهدی، ویژگی های منتظران، سیمای حکومت 
داد:  ادامه  تاریخی  است.  اربعین حسینی   و  مهدوی 
بخش »رستاخیز سقوط« شامل فساد اقتصادی، فساد 
سیاسی و وابستگی، بخش »اسوه های انقالب« شامل 
شخصیت حضرت امام و ایران، شهدای شاخص و 
بزرگان انقالب و »آفتاب والیت« شامل والیت فقیه و 
نقش آفرینی رهبری، بخش »دیوار فریاد« شامل دشمن 
شناسی و عرصه های نفوذ دشمن، راه های مقابله و 
بخش »موج پنجم« شامل نقش دهه شصتی ها، سبک 
ایرانی و  تولید ملی و کاالی  ایران اسالمی،  زندگی 
ییان  با  وی  است.  مقاومت  نظریه  هنرمندانه  تبیین 
اینکه در دوره متوسطه اول جشن های انقالب و در 
دوره متوسطه دوم نمایشگاه های مدرسه انقالب برپا 
برای  تا کنون ۴ هزار مدرسه است  افزود:  می شود، 
تا  ثبت نام  و  کردند  ثبت نام  انقالب  مدرسه  برپایی 
۱۲ بهمن ادامه دارد، همچنین نمایشگاه های مدرسه 
از  برخی  برای  بهمن و  تا ۲۲  بهمن  از ۱۲  انقالب 
نمایشگاه های باکیفیت تا آخر بهمن ادامه دارد. دبیرکل 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان به بخش ویژه 
نمایشگاه مدرسه انقالب اشاره کرد و گفت: بخش 
ویژه شامل چهل برگ، هویت بانوی مسلمان و آیه 
سال است که چهل برگ شامل »پویش در خواب بیند 
پنبه دانه«، »دستاوردهای معنوی انقالب شامل هویت، 
استقالل و امنیت« و »خرمشهرها در پیش است شامل 
جهاد اقتصادی و جهاد فرهنگی«، »چهل سال چالش، 
چهل سال پیروزی« و »پاسخگویی به شبهات«  دبیرکل 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان از چاپ 
و توزیع کتاب پرسمان دانش آموزی که ۱۲۰ سوال 
دانش آموزی است و همچنین کتاب جوانه با محوریت 

آیه سال که مربوط استکبارستیزی است، خبر داد.

خبر

بخشنامه اضافه تدریس معلمان )طرح معلم تمام 
وقت( از سوی وزیر آموزش و پرورش ابالغ شد.
وزیر آموزش و پرورش بخشنامه اضافه تدریس 
معلمان )طرح معلم تمام وقت( را به مدیران کل 

آموزش و پرورش استان ها ابالغ کرد.
طبق این بخشنامه، شورای حقوق و دستمزد در 
جلسه ۲۷ شهریور ۹۷ به منظور جبران خدمات 
افزایش شش ساعت تدریس موظف  از  ناشی 
شاغلین مشاغل »دبیر و هنرآموز با ۳۰ ساعت 
تدریس در هفته« با پرداخت ۱۷.۵ درصد فوق 
العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت 
خدمات کشوری در اجرای تصویب نامه سال ۹۳ 

هیئت وزیران موافقت نموده است.
بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، 
هنرآموزان  و  دبیران  هفتگی  موظف  ساعات 

کماکان ۲۴ ساعت در هفته است.
همچنین دبیران و هنرآموزانی که تمایل دارند برای 
ساعت تدریس اضافی و جبران حق الزحمه، به 
از فوق العاده  جای دریافت وجوه حق التدریس 
 ۳۰ مشمول  کنند،  استفاده  اشاره  مورد  ویژه 

ساعت تدریس در هفته خواهند شد و به منظور 
فوق العاده  درصد   ۱۷.۵ آنان،  خدمات  جبران 
ویژه موضوع بند )۱۰( ماده )۶۸( قانون مدیریت 
خدمات کشوری در احکام کارگزینی آنها برقرار 

می شود.
بودن  اختیاری  به  بخشنامه  این  در  همچنین 

موضوع اشاره شده و در آن آمده است که به دلیل 
اختیاری بودن موضوع، معلمانی که از فوق العاده 
مذکور استفاده نمی کنند، جبران حق الزحمه آنان 
کماکان با پرداخت حق التدریس انجام می پذیرد.

بازنشستگی  کسور  مشمول  مذکور  فوق العاده 
بوده و در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه و 

سایر پرداخت های قانونی مربوط نیز قابل محاسبه 
است. عالوه بر این دبیران و هنرآموزان متقاضی 
برخورداری از فوق العاده ویژه مذکور نیز باید 
حداقل پنج سال امکان ادامه خدمت تا رسیدن به 
شرایط بازنشستگی تکلیفی موضوع تبصره های ۲ 
و ۳ ماده )۱۰۳( قانون مدیریت خدمات کشوری 

را داشته باشند.
طرح  اساس  بر  که  هنرآموزانی  و  دبیران  اما 
طبقه بندی مشاغل معلمان کشور با داشتن ۲۰ سال 
سابقه تدریس با مدیریت یا معاونت یا رسیدن 
به سن ۵۰ سالگی، مشمول چهار ساعت تقلیل 
تدریس هفتگی شده یا می شوند، چنانچه به میزان 
۳۰ ساعت در هفته به امر تدریس اشتغال داشته 
از  تمایل  صورت  در  آنان  برخورداری  باشند، 

فوق العاده ویژه بالمانع است.
آن طور که در این بخشنامه آمده است جبران 
آن  از  کمتر  یا  ساعت  شش  از  بیش  تدریس 
قابل  به صورت حق التدریس  کماکان  هفته  در 
پرداخت خواهد بود و این شیوه نامه از تاریخ اول 

مهر ۹۷ قابل اجراست.

بخشنامه »اضافه تدریس معلمان« ازاول مهر عملیاتی می شود

بخشنامه بیمه دانشجویان دانشگاه ها، سه هفته گذشته از سوی 
پس  این  از  و  شد  ابالغ  اجتماعی  تامین  سازمان  سرپرست 
دانشجویان نیز می توانند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و از 

مزایای آن بهره مند شوند.
به گزارش پیام زمان در متن بخشنامه بیمه دانشجویان دانشگاه ها 
که از سوی سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به ادارات کل 
منظور  به  که  است  آمده  شده  ابالغ  سازمان  این  استان های 
تعمیم و گسترش پوشش بیمه به آحاد افراد جامعه، دانشجویان 
دانشگاه ها با ارائه کارت دانشجویی معتبر بر اساس درآمد مبنای 
پرداخت حق بیمه که از ۱    / ۱ برابر حداقل دستمزد مصوب 
شهریور   ۳۱ تاریخ  از  بود،  نخواهد  کمتر  کار  عالی  شورای 
مشمول مقررات مربوط به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل 
آزاد قرار گرفته اند و می توانند با بیمه پردازی تحت پوشش این 

سازمان قرار بگیرند.
بر اساس این بخشنامه، چنانچه دانشجو صرفاً به تحصیل اشتغال 
داشته و تحت تکفل قانونی پدر و یا مادر باشد، بهره مندی وی از 
خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی به تبع والدین، همزمان 
با بیمه پردازی در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد )بیمه 
دانشجویی( با رعایت سایر شرایط مقرر امکان پذیر خواهد بود. 
بدیهی است در سایر موارد، اجرای دقیق ضوابط و مقررات 
قانون یادشده شامل شرط سنی، دستمزد مبنای پرداخت حق 

بیمه و … در خصوص این قبیل از افراد الزامی خواهد بود.

 جزییات »بیمه دانشجویی« 
اتمین اجمتاعی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش از 
درخواست برای جذب ۵۵ هزار نیروی جدید در این وزارتخانه 
خبر داد و گفت: موافقت کلی سازمان امور اداری و استخدامی 

را برای جذب نیروی جدید در آموزش و پرورش گرفتیم.
 علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر 
آموزش و پرورش در گفت وگو با فارس درباره پیگیری این 
تقریبًا  کرد:  اظهار  جدید،  نیروی  استخدام  برای  وزارتخانه 
انجام دادیم و  اداری و استخدامی  با سازمان  مذاکرات مان را 

مجوزها برای سال ۹۸ به زودی صادر می شود.
آزمون  یعنی   ۲۸ ماده  برای  مجوزها  این  اینکه  بیان  با  وی 
استخدامی و همچنین دانشجویان متعهد خدمت است که از 
طریق کنکور سراسری جذب می شوند، گفت: اگر مجوز قطعی 
استخدام را قبل از نیمه اول بهمن بدهند، به آزمون استخدامی 
اسفند ماه می رسیم چون توافقات انجام شده و صحبت های 

کلی را نهایی کردیم.
نیرو در  البته نگرانی درباره جذب  الهیار ترکمن اضافه کرد: 
خصوص متعهدین خدمت نیست چرا که این افراد از طریق 

کنکور جذب می شوند و هنوز خیلی فرصت داریم.
وی درباره میزان درخواست ردیف استخدام وزارت آموزش و 
پرورش افزود: درخواست ما ۵۵ هزار نفر است که خوشبختانه 
که مجوز  کنیم  را جذب  توافقات  توانستیم  زیادی  تا حدود 

استخدام بگیریم.

درخواست استخدام ۵۵ هزار 
نیروی جدید در آموزش و پرورش

سرپرست وزارت بهداشت گفت: به زودی واکسن  HPV  به 
پروتکل واکسیناسیون کشور وارد می شود و به دنبال تولید این 
واکسن در داخل هستیم. واکسیناسیون  علیه بیماری های آنکوژن 

در کنار تغییر سبک زندگی بسیار اهمیت دارد. 
واکسن HPV برای مصونیت در برابر ویروس پاپیلوم انسانی و 

پیشگیری از سرطان دهانه رحم در زنان کاربرد دارد.
سعید نمکی در مراسم افتتاح ۷۵ مرکز پیشگیری و تشخیص 
زودهنگام سرطان افزود:  برای پیشگیری از سرطان، اولین گام 
آموزش است. ورزش همگانی، تغذیه سالم و کاهش اضطراب 

در پیشگیری از سرطان موثر  است. 
سرپرست وزارت بهداشت گفت: یکی از مشکالت حال حاضر 
در نظام سالمت، سرطان ها است. افزایش بار بیماری ها  تلنبار 
ندیدن های دیروز ما است. یعنی اگر دیروز، امروز را پیش بینی 
می کردیم به سیاه چاله بسیاری از مشکالت نمی افتادیم و یکی از 

 مشکالت سرطان ها است. 
وی گفت: اگر جامعه سالمتری داشته باشیم، ابتال به سرطان کمتر 
می شود. اینکه در پایان برخی سریال ها در تلویزیون بنویسیم با 
تشکر از  پزشکی قانونی و بیمارستان ها و غیره، فضای افسردگی را 
گسترده تر می کند. در رشته ایمونولوژی گفته می شود که استرس 
ما در  امراض است و می توان منجر به نقص ایمنی شود. در 
حالی که با روحیه شاد می توانیم در درمان بیمار مبتال به سرطان 

به نتیجه برسیم. 

واکسن HPV در پروتکل 
واکسیناسیون کشور

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  نرگس نصرتی دارای شناسنامه شمار ۲۸۰۲۵۱۲۶۳۳ بشرح دادخواست به کالسه  
۹۷۲۱۲۵/ش۳   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان  علی اکبر نصرتی بشناسنامه  ۷۷۶ در تاریخ ۸۱/۵/۲۴ اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   نرگس نصرتی فرزند علی 
اکبر –ش ش  ۲۸۰۲۵۱۲۶۳۳ خوی –دختر متوفی/۲-  مریم  نصرتی فرزند علی اکبر 
-ش  ش    ۲۸۰۲۵۲۹۶۱۷ خوی-دختر متوفی/۳-   فاطمه نصرتی فرزند علی اکبر  -ش  
ش  ۲۸۰۲۵۸۳۸۶۷  –خوی-دختر متوفی/۴- حلیمه  نصرتی فرزند علی اکبر - ش ش  
۲۸۰۲۵۱۲۶۴۱ -خوی-دختر متوفی/۵-  خیرالنسا شمسی  فرزند محمد   -  ش ش   ۶۸۹   
مرند –همسر  متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  
فاقد سند رسمی

برابر رای  شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۰۰۸۰۰۲۰۵۶ – مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۱ هیات  اول/ دوم   
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  
مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی 
سید یوسف  غفاری  فرزند میر  حمایت  بشماره  شناسنامه  ۹۸۹ صادره  از مشکین  شهر 
در ششدانگ  یک باب  خانه  و محوطه  به مساحت  ۱۳۷/۱۹  متر مربع  به شماره  پالک  
۵۴۴۴ فرعی  قسمتی  از پالک  ۶۱۳  فرعی  از  سنگ  ۸۴  اصلی  واقع  در قریه  چافجیر  
بخش  ۲۹  گیالن  خریداری  از مالک رسمی  ) بنیاد  مستضعفان( محرز گردیده  است . 
لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  در 
صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می 
توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  
و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود 
را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و 

عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1036- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۸

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای    علیرضا خرازی مقدم دارای شناسنامه شماره   ۴۰۶ بشرح دادخواست به کالسه 
۹۷۲۰۸۸/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان کریم خرازی مقدم بشناسنامه  ۱۸۵۳۶   در تاریخ ۹۷/۷/۱۹  اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  علیرضا  خرازی مقدم 
فرزند  کریم  –ش ش ۴۰۶ خوی –پسر متوفی/۲-  ولی اهلل  خرازی مقدم فرزند 
کریم -ش  ش   ۱۱۲۹ خوی-پسر متوفی/۳-  وحید  خرازی مقدم فرزند کریم -ش  
ش ۷۸۸ –خوی-پسر متوفی/۴-   صدیقه خرازی مقدم فرزند کریم - ش ش  ۷۲۶ 
-خوی-دختر متوفی/۵-  رقیه  خرازی مقدم فرزند کریم -  ش ش   ۱۰۴ خوی- دختر 
متوفی/۶-  خیران  حسینی فرزند عزیز    -ش ش  ۵۳۶    خوی – همسرمتوفی/ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  رضا محبی راد دارای شناسنامه شماره  ۳۳۱۵   بشرح دادخواست به کالسه۹۷۲۱۲۶ 
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن محبی راد بشناسنامه ۳۹۴   در تاریخ۹۷/۱۰/۱۹  اقامتگاه دائمی خود را به درود 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   رضا محبی راد فرزند  حسن  –ش ش 
–پسر متوفی/۲-   جواد محبی راد فرزند حسن -ش  ش     ۱۷۳۸  ۳۳۱۵خوی 
خوی-پسر متوفی/۳-   معصومه محبی راد فرزند حسن   -ش  ش ۷۴۹    –خوی-
دختر متوفی/۴-   مریم محبی راد فرزندحسن    - ش ش  ۲۷۹۰۲۱۳۴۱۰ -خوی-
دختر متوفی/۵-  مصور حاجی حسینلو فرزند قربانعلی -  ش ش ۶۲۳ خوی- همسر 
متوفی/۶-  فرنگیس مصطفی زاده فرزندقاسم    -ش ش۱۶۵ ماکو –مادر متوفی/ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

برگ اجرائیه 
محکوم له  بانک تجارت با وکالت جعفرصادق دادگر   به نشانی خوی  خ امام –
کوچه نواله خان- مجتمع نوراله خان  طیقه ۴ واحد ۱۱  و محکوم علیها ۱- سکینه 
حقیر مشکاتی فرزند جبرائیل ۲- بیوک حقیر مشکاتی  فرزند جبرائیل مجهول المکان    
بموجب دادنامه شماره ۹۶/۸۹/ش۵ مورخه۹۷/۷/۲۳ شورا ی حل اختالف  شعبه پنجم 
که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده 
است  محکوم علیه محکوم است به به پرداخت مبلغ ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ازبابت یکفقره 
قرارداد بشماره ۸۹۳۲۰۰۰۱۶ مورخه ۸۹/۳/۱۴ با احتساب کلیه هزینه های دادرسی 
وخسارات تاخیر تادیه  و حق الوکاله وکیل در حق خواهان پرداخت نماید پرداخت نیم 

عشر دولتی به عهده خواندگان می باشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: ۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه 
سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم 
به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام 
و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  
محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است 

توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شورا ی حل اختالف  شعبه پنجم-عرفانی 

آگهی حصروراثت
ازاهوازدرخواستی  پدرمنصوربشناسنامه۲۲۶۱۶صادره  نام  بهوندعبدی  خاتون  بانومریم 
پیرایش  برات  مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  بخواسته صدورگواهی حصروراثت 
بشناسنامه۳۵۲صادره رامهرمزدرتاریخ۱۳۵۷/۷/۷در رامهرمز اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه 
اش عبارتنداز۱-متقاضی  حسن پیرایش فرزند برات بشناسنامه۷۷کدملی۱۹۱۱۰۵۴۷۰۸    
پیرایش فرزندبرات بشماره شناسنامه ۱۴۲متولد۱۳۳۱کدملی۱۹۱۱۰۲۵۹۶ ۲-ابوالقاسم 
۱)پسران متوفی(۳-فرخنده پیرایش فرزندبرات متولد۱۳۴۲بشماره شناسنامه۸۶۴۱کدم
لی۱۹۱۰۰۸۶۵۰۹      ۴-ستاره پیرایش فرزندبرات بشماره شناسنامه۳۵۴متولد۱۳۱۰کدم
لی۱۹۱۰۲۴۵۰۷۰           ۵-غداره پیرایش فرزندبرات بشناسنامه۳۵۵ متولد۱۳۱۳)دختران(۶-
تاج شاه علی نژادیان فرزندعباس متولد۱۳۰۵بشماره شناسنامه۳۴۰۴کدملی۱۹۱۰۰۳۴۰۵۳

)همسرمتوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:۱۲/۶۳۲
رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی وقت اجرای قرارتحریر ترکه
صالحی- یادگارصالحی-خوانده/خواندگان:جواهرصالحی-نازبیگم  جان  خواهان:علی 
حسین-ابراهیم-محمدرضا-روزعلی-زینب-فاطمه-زهره-مریم- موسی-مرید-حسن 

سیاه  علی  آبادی،خواسته:تحریرترکه:مرحوم  شاه  شیرعلی  یادگارصالحی-فرنگ  همگی 
که  تقدیم  تحریرترکه  بخواسته  دادخواستی  خوانده  طرفیت  به  یادگارصالحی-خواهان 
این شورا وثبت به کالسه ۹۷۰۳۴۸وقت رسیدگی برای روزچهارشنبه  به  از ارجاع  پس 
مورخه۹۷/۱۲/۱۵ساعت۴عصرتعیین گردیده است لذا باتجویزماده۲۱۰قانون امور حسبی 
مراتب یک نوبت درروزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شودتا وراث یانماینده ی قانونی  آنها 
بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی برترکه دارند درساعت وروزمعین 
دروقت دادرسی تعیین شده جهت رسیدگی در مجتمع مرکزی دزفول واحد۸شورای حل 
اختالف شهرستان دزفول برای تحریرترکه حاضرشوندضمنا بستانکاران ومدیونین وکسان 
دیگری که حقی برترکه متوفی دارند میتوانند قبل از حلول وقت رسیدگی بامراجعه به 
دبیرخانه این شورا واقع در شهرستان دزفول-شهرک عدالت-روبروی جاده اصلی ضمن 
ثانی دادخواست وضمائم را دریافت دارند ضمنا عدم حضور  اعالم نشانی خود نسخه 

رئیس شورای حل اختالف دزفولمدعوین مانع اجرای قرارنخواهد بود.

رای هیئت
آگهی ابالغ

 مفاد رأی صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳۹۰/۰۹/۲۰

اصالحی  رأي  و   ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ مورخ   ۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۵۷۰۰۳۱۷۸ شماره  رأی  برابر 
شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۵۷۰۰۶۴۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ صادره از هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، امالک و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهریار تصرفات آقای کیان عباسی 
فرزند صد یار به صورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
۱۴۷ مترمربع قسمتی از پالک ۹۷۴ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در شهریار محرز گردیده و 
برابر محتویات پرونده ثبتی و دفترامالک مربوطه سند مالکیت ششدانگ پالک مذکور به 
مساحت ۶۵۳۱ مترمربع ذیل ثبت صفحات ۱۶۶ و ۴۷ دفتر امالک جلد ۱۷۴۰ و ۲۲۴۱ 
به نام علی پرند کام و نور پاشا قالچیان مقدم )بالسویه( ثبت، صادر و تسلیم شده سپس 
وراث علی پرند کام سهم االرث خود را برابر سند شماره ۷۲۰۶۲ مورخ ۱۳۶۳/۰۵/۱۴  
دفترخانه ۵ کرج به نور پاشا قالچیان مقدم انتقال گردیده سپس برابر سند شماره ۲۹۱۶۳ 
مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ دفترخانه ۳۲۴ تهران به حجت اله احمدی و جواد امرالهی بیوکی 
)بالسویه( انتقال گردیده و مقادیری از آن در اجرای ماده ۱۴۷ اصالحی قانون ثبت به غیر 
واگذار شده است ؛ مورد تقاضا از مالکیت آقایان حجت اله احمدی و جواد امراللهی 
بیوکی می باشد که نامبردگان در هیأت حضور نیافته و هیأت مقرر نموده با اعمال ماده ۳ 
قانون مذکور و ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ نسبت به صدور سند 
مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رأی صادره به نامبرده 
و به اشخاص ذینفع جهت اطالع در دو نوبت با فاصله پانزده روز آگهی می گردد که 
چنانچه به مفاد رأی صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهریار تسلیم و رسید دریافت دارند و 
در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر 
مقررات اقدام خواهد نمود. ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.م.الف:۴۴۳۳
سید مرتضی موسوی، رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار

تاریخ چاپ نوبت اول: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ تاریخ چاپ نوبت دوم:۱۳۹۷/۱۱/۲۳

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مریم پورسیاحی به موجب ۲برگ استشهادمحلی گواهی شده دردفتراسنادرسمی 
شماره۳۱۲ خرمشهرمدعی است که سندمالکیت به شماره مسلسل ۰۹۶۷۴۰ب/۹۴مربوط 
ثبت  درناحیه۱۶بخش۲خرمشهرمورد  واقع  از۱۵۶اصلی  ۳فرعی  پالک  ششدانگ  به 
الکترونیکی شماره ۱۳۹۵۲۰۳۱۷۰۰۴۰۰۰۶۱۷که به موجب سندقطعی شماره ۱۴۵۳۹مورخه 
۹۵/۵/۶دفترخانه۳۱۲ خرمشهربه وی منتقل شده است وطبق سندرهنی شماره۲۶۰۱۸مورخه 
۹۵/۵/۲۸دفتر۲۴۶خرمشهرنزدبانک ملت شعبه انقالب خرمشهردررهن است به علت 
لذادراجرای  است  نموده  مالکیت  صدورسند  ودرخواست  شده  مفقود  انگاری  سهل 
تبصره۱اصالحی ماده۱۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تاهرکس که مدعی انجام 
معامله ویا وجودسندمالکیت مذکوردرنزدخودمی باشندازتاریخ انتشارآگهی ظرف مدت 
۱۰روزاعتراض خودراکتباوضمن ارائه اصل سندمالکیت ویاسندخریداری به این اداره اعالم 
نمایندو درغیراین صورت سندمالکیت المثنی به نام مالک صادرواسنادمالکیت مفقود شده 

است وازدرجه اعتبارساقط خواهدشد. شماره م الف)۹/۱۱۶۹(
احسان احمدی زاده-مدیرواحدثبتی حوزه ثبت ملک خرمشهر-ازطرف رضا قادری

آگهی دادنامه
تنظیم:۱۳۹۷/۸/۳۰-شماره  دادنامه:۹۷۰۹۹۷۶۱۱۰۶۰۱۰۷۴-تاریخ  شماره 

پرونده:۹۶۰۹۹۸۶۱۱۰۶۰۰۴۷۵-شماره بایگانی:۹۶۰۴۹۲ 
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه۹۶۰۹۹۸۶۱۱۰۶۰۰۴۷۵شعبه۳دادگاه  پرونده 
اهوازتصمیم نهایی شماره۹۷۰۹۹۷۶۱۱۰۶۰۱۰۷۴-خواهان آقای شرکت بازارگسترپگاه 
منطقه۳با نمایندگی آقای حسین دلمی فرزند هادی به نشانی استان فارس–شهرستان 
خون.خوانده:آقای  انتقال  سازمان  نمازی-کوچه۵۲-جنب  شیراز-شهرشیراز-میدان 
مهدی زرگانی به نشانی مجهول المکان-خواسته:مطالبه وجه بابت....           رای 
مهدی  آقای  طرفیت  به  منطقه۳  بازارگسترپگاه  شرکت  دعوی  دادگاه:درخصوص 
دادرسی  انضمام خسارات  به  کاال  ازفروش  مطالبه وجه حاصل  به خواسته  زرگانی 
داللت  که  دعوا  مدرکیه  اسناد  به  قضایی.باتوجه  نماینده  الوکاله  وحق  تادیه  وتاخیر 
برفروش کاال به خوانده داردونظریه کارشناس که میزان بهای کاالها راارزیابی وتایید 
۳۶۲قانون  ۱و۴ماده  بندهای  به  ومستندا  بوده  وارد  خواهان  دعوی  است.لذا  نموده 
انقالب  دادگاههای عمومی و  آیین دادرسی  مدنی ومواد ۵۱۵و۵۱۹و۵۲۰و۵۲۲قانون 
ونودویک هزاروسه  میلیون و هشتصد  پرداخت صدوهشت  به  درامورمدنی،خوانده 
ریال بابت اصل خواسته و۳۵۶۲۲۷۵ریال بابت هزینه ای دادرسی و۳۰۰۰۰۰۰ریال بابت 
دستمزد کارشناس محکوم می گردد.این رای غیابی وظرف بیست روزازتاریخ ابالغ 
واقعی قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی 

دردادگاه تجدیدنظراستان خوزستان می باشد. 
علی یزدان شناس-رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اهواز

آگهی حصر وراثت
خانم زری صبوری مقدم دارای شناسنامه بشماره ۲۰ به شرح پرونده کالسه ۹۷-۱۷۹۷ 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عبداهلل صبوری مقدم شیخ احمد به شماره شناسنامه ۴۹۵ در تاریخ ۱۳۴۹/۰۵/۱۰ در 

اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
۱-زری صبوری مقدم فرزند عبداله بشماره شناسنامه ۲۰ دختر متوفی.

۲-عادله خانم صوری مقدم شیخ احمد فرزند عبداله به ش ش ۷۱۳ دختر متوفی.
۳-جواهر خانم صوری مقدم شیخ احمد فرزند آقا محمدی به ش ش ۷۱۲ همسر 

متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و رسمی 

که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی حصروراثت
آقای حسن طوطی کمشه چه نام پدرحسین بشناسنامه۸۶۲۶صادره ازاهوازدرخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پدرم مرحوم حسین طوطی 
کمشچه بشناسنامه۹۰۴صادره دولت آبادکمشچه درتاریخ۹۷/۲/۴دراهوازاقامتگاه دائم فوت 
ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی حسن طوطی کمشه چه فرزندحسین بشناسنامه۸۶۲۶صادره 
بشناسنامه۲۶۹۸صادره  فرزندحسین  چه  کمشه  طوطی  اهواز)پسرمتوفی(۲-عباس 
اهواز)پسرمتوفی(۳-علی طوطی فرزندحسین بشناسنامه۳۱ صادره کمشه)پسرمتوفی(۴-
رسول سپهری پورفرزندحسین بشناسنامه۱۶۱۵صادره برخوار)پسر متوفی(۵-محسن 
طوطی کمشچه فرزندحسین بشناسنامه۲۲صادره کمشچه )پسرمتوفی(۶-رضاطوطی 
طوطی  کمشچه)پسرمتوفی(۷-صغری  بشناسنامه۳۲صادره  فرزندحسین  کمشچه 
کمشچه فرزندحسین بشناسنامه۱۴۵۶صادره اهواز)دخترمتوفی(۸ -بتول طوطی کمشه 
کمشچه  طوطی  برخوار)دخترمتوفی(۹-سکینه  بشناسنامه۴۸صادره  فرزندحسین  چه 
سعیداوی  متوفی(۱۰-فوزیه  اصفهان)دختر  بشناسنامه۲۱۸۴صادره  فرزندحسین 
فرزندغضبان بشناسنامه۷۸۶۸صادره اهواز)همسرمتوفی(والغیرورثه دیگری ندارد.اینک 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد واالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبار ساقط است.
قاضی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اهواز

آگهی وقت رسیدگی
پرونده:۹۷۰۹۹۸۶۱۱۰۶۰۰۶۶۴-شماره  :۹۷۱۰۱۱۶۱۱۰۶۰۰۹۵۰-شماره  نامه  شماره 
بایگانی شعبه۹۷۰۷۳۱-تاریخ تنظیم:۱۳۹۷/۷/۱۶-خواهان آقای یداله نبی زاده فرزند علی 
رضا دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد مجدم به خواسته مطالبه خسارت مطرح 
که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۱۱۰۶۰۰۶۶۴شعبه۳دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اهواز ثبت ووقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ساعت۹:۳۰ 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
به  انتشارآگهی  تاریخ  از  پس  ماه  یک  ظرف  گرددتاخوانده  می  آگهی  کثیراالنتشار 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اهواز-حسن عبدالهی
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راه اندازی اولین سیستم حفاظت کاتدی 
با استفاده از انرژی خورشیدی

کارشناسان منطقۀ تهران موفق شدند نخستین ایستگاه 
از  خارج  در  را  زنگ  از  حفاظت  سیستم   CPS
تأسیسات با استفاده از انرژی خورشیدی راه اندازی 
کنند.به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقۀ تهران، امیر 
در خصوص  واحد خوردگی  کارشناس  نوروزی- 
فرآیند راه اندازی و نصب این سامانه  گفت: با همت 
و درایت همکارانمان در واحد برق، اولین ایستگاه 
CPS خورشیدی که انرژی الکتریکی مورد نیاز آن 
از منبع بزرگ و عظیم خورشید تامین می شود در این 

مکان نصب و با موفقیت راه اندازی شد.
وی هدف از اجرای این پروژه را پوشش و تأمین 
پتانسیل محدوده ای از خطوط ۱۸ و ۲۴ اینچ اصفهان 
/ ری و جلوگیری از سرقتهای مکرر CPSکه پیش 
از این موجب خارج شدن ایستگاه جعفریه از مدار می 
شد دانست و افزود : این فرآیند با باند نمودن به خط 
۲۶ اینچ در حالی منتج به راه اندازی CPS ایستگاه 
حفاظت کاتدی در ضلع شمالی و بیرونی فشارشکن 
کوه نمک  شد که پیش از این فاقد برق بود.وی در 
خصوص روند این پروژه گفت : از آنجائی که پتانسیل 
فوالد مدفون در خاک نسبت به الکترود مس / سولفات 
مس ) نیم پیل ( اندازه گیری می شود ، با باال رفتن 
نیروی محرکه الکتریکی ) EMF ( ، شدت خوردگی 
نیز افزایش می یابد و در حالیکه ایستگاه مذکور از 
بدو راه اندازی خط ۲۶ اینچ خارج از مدار ، فاقد 
برق و دارای ایرادات زیرساختی بود، پس از بررسی 
و انجام تست های الزم برای راه اندازی در فاصله ۹۵ 
متری از خط ، کانالی به موازاِت آن حفاری ، ریگالژ 
و با استفاده از روش غرقآبی آندگذاری شد.وی اضافه 
کرد : در ادامۀ این پروسه، فعالیتهای طبقه بندی شده 
و اصولی، مرحله به مرحله انجام و پس از اجرای 
تمام مراحل آند گذاری و باند کردن ، پتانسیِل نقاِط 
اندازه گیری خطوط ۱۸ و ۲۴ اینچ ، مورد ارزیابی 
قرار گرفت و پروسۀ راه اندازی با موفقیت پشت سر 
اندازی  با راه   : گذاشته شد.وی خاطرنشان ساخت 
استفاده  مورد  خورشیدی  پاک  انرژی  سیستم،  این 
قرار می گیرد  و برای جلوگیری از آلودگی محیط 
زیست، احتیاج نداشتن به خطوط انتقال و توزیع برق، 
سهولت در نصب، نگهداری و بهره برداری و عدم 
مصرف انرژی های فسیلی را می توان از مهمترین 
مزایای این طرح دانست. وی تأکید کرد : برقراری این 
سیستم، صرفه جویی قابل توجهی در مقایسه با نصب 
تجهیزات برقی داشته و ضمن این که میزان دسترسی 
و قابلیت اطمینان آن افزایش یافته، احتمال سرقت به 

مراتب کمتر از سیستم های قبلی خواهد بود.

خبر

 عملیات لوله گذاري دریایي فازهاي
 22 تا 2۴ پارس جنوبي تکمیل شد

مجري طرح توسعه فازهاي ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبي از تکمیل لوله گذاري 
میان دو سکوي اصلي ۲۳ و اقماري ۲۴B خبر داد و گفت: عملیات 

لوله گذاري دریایي این طرح به طول ۲۲۰ کیلومتر به  پایان رسید.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي شرکت نفت و گاز پارس، فرهاد 
ایزدجو اظهار کرد: عملیات لوله گذاري خط ۲۰ اینچ میان این دو موقعیت 
به طول ۷.۵ کیلومتر توسط شناور »سي مستر« و با موفقیت به پایان رسید. 
به گفته وي، با تکمیل لوله گذاري میان این دو موقعیت، مجموع عملیات 
لوله گذاري دریایي طرح توسعه فازهاي ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبي به طول 

۲۲۰ کیلومتر به پایان رسید.
با اتصال این دو موقعیت توسط این خط لوله درون میداني، منابع گازي 
سکوي اقماري ۲۴B پس از انتقال به موقعیت اصلي سکوي ۲۳ از طریق 
یک رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۱۰۰ کیلومتر به پاالیشگاه خشکي 
منتقل خواهد شد. الزم به ذکر است خط لوله اول فازهاي ۲۲ تا ۲۴ پارس 
جنوبي با بهره برداري از سکوي فاز ۲۲ عملیاتي شده و به بهره برداري 
رسیده است. همچنین عملیات لوله گذاري دریایي خط اتصال سکوي 
فاز ۲۳ این طرح به پاالیشگاه خشکي و خط لوله ۴ اینچ انتقال گالیکول 

پاالیشگاهي به سکوي این طرح تکمیل شده است.

ایران با نفتکش و بیمه های داخلی نفت مشتریان خود 
را صادر می کند 

یک موسسه بین المللی رصد نفتکش ها گفت: بعد از تحریم آمریکا علیه 
ایران، این کشور نفت مورد نیاز مشتری های خود را از طریق نفتکشها و 
بیمه های داخلی خود صادر می کند. به گزارش زمان به نقل از فارس، 
شرکت پترولوجستیک که وظیفه اش بررسی مسیر نفتکش های جهانی 
است در جدیدیترین گزارش خود منتشر کرده است صادرات نفت ایران 
به دلیل سخت شدن شرایط تحریم از دسامبرکاهش پیدا کرده است و این 
درحالی است که احتماال ایاالت متحده آمریکا نیز بخواهد فشار بر ایران 
را افزایش دهد و تعداد کشورهایی که قبال از تحریم ها معاف شده اند را 
کاهش دهد. این شرکت تصریح کرده است صادرات نفت ایران به دلیل 
اعمال تحریم های نفتی به حدود ۱ میلیون بشکه در روز رسیده است و 
احتماال این رقم کاهش خواهد یافت. با این حال آمریکا به مشتری های 
بزرگ نفت ایران مهلت داده است تا ماه می ۲۰۱۹ واردات نفت خام خود 
را از ایران کاهش دهند و واردات نفت را از این کشور متوقف کنند اما 
ظاهرا روندی که صادرات نفت ایران به مشتریهای بزرگش دارد بعید به 
بنظر می رسد که این اتفاق رخ دهد و آنها کما فی السابق نفت مورد نیاز 
خود را از ایران خریداری خواهند کرد. این شرکت اضافه می کند مشتری 
های نفت ایران نیز به دنبال نفت جایگزین نیستند زیرا بدست آوردن مشابه 
نفت ایران در فواصل دورتر قرار دارد که صرفه اقتصادی برای آنها ندارد.

با اینحال ایرانی ها نیز تسهیالتی را به مشتری های نفت خود می دهد 
مانند حمل نفت توسط نفتکش های داخلی که این یک مزیت برای ایران 
محسوب می شود و از طرف دیگر بیمه نفتکش ها نیز توسط بیمه های 
داخلی ایران تامین می شود که ظاهرا نشان می دهد ایران از این بابت 
مشکلی ندارد و می تواند تا هر زمان که مشتری ها بخواهند نفت مورد 

نیازشان را تامین کند.

کوتاه از انرژی

آگهی  مفقودی
 کارت هوشمند شماره۴۲۶۵۱۰۲ و برگ سبز خودرو کامیون کمپرسی ولوو ان ۱۰ 
مدل ۱۹۸۲ به رنگ نارنجی روغنی با شماره شهربانی ۵۲۱ع۳۹ایران ۶۲شماره موتور
مالکیت  YV۲N۱۰AD۱CA۰۳۹۱۴۱به  شاسی  شماره   TD۱۰۰A۷۱۰۱۳۹۷۷۷

 نکامحمد تقی طهماسبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
سبز(خودروسواری  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  میرساند  اطالع  به  بدینوسیله 
سیستم:پراید تیپ:سایپا ۱۴۱آی مدل۱۳۸۶ به  شماره موتور ۱۹۸۰۸۸۲ و شماره شاسی 

S۱۴۸۲۲۸۶۲۰۲۹۴۴ بهنام بهرام مرادی مفقودگردیدوازدرجه اعتبارساقط میباشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین وانت نیسان مدل ۱۳۸۸ به شماره شهربانی ۸۲-۴۴۹ج۵۴ 
و شماره موتور ۵۲۳۷۷۲ و شماره شاسی NAZPL۱۴۰TIM۲۳۱۰۲۳ به نام یار علی 

غالم زاده رودی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی اجرائیه
پرونده:۹۶۰۹۹۸۶۱۱۰۶۰۰۴۷۷-شماره  اجرائیه:۹۷۱۰۴۲۶۱۱۰۶۰۰۴۸۷-شماره  شماره 
بایگانی شعبه:۹۶۰۴۹۴-تاریخ تنظیم:۱۳۹۷/۱۰/۳۰.مشخصات محکوم له/محکوم لهم:۱-
نام:شرکت بازار گسترپگاه منطقه۳بشماره ثبت۱۶۶۹۰نام خانوادگی:نام پدر:نشانی:استان 
فارس-شهرستان شیراز- شیراز-میدان نمازی-کوچه۵۲-شرکت بازارگسترپگاه منطقه۳.
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: ۱-نام:مجیدنام خانوادگی:محول نام پدر:بیژن 
پدر:نشانی:مجهول  نام  خانوادگی:خلیلی  المکان۲-نام:احمدرضانام  نشانی:مجهول 
المکان۳-نام:شرکت زرین کنارزاینده رودنام خانوادگی:نام پدر:نشانی:استان خوزستان-
شهرستان اهواز-گلستان خیابان۲۲خیابان۶اندیشه مجتمع امیدواحد۸طبقه۴.مشخصات 
نماینده یاقائم مقام قانونی محکوم له/محکوم لهم:نام:حسین نام خانوادگی:دلمی نام 
نمازی-کوچه۵۲- فارس-شهرستان شیراز-شهرشیراز-میدان  نشانی:استان  پدر:هادی 
جنب سازمان انتقال خون نوع رابطه: نماینده حقوقی محکوم له/محکوم لهم:شرکت 
اجرای  درخواست  بموجب  به:  ثبت۱۶۶۹۰.محکوم  منطقه۳بشماره  بازارگسترپگاه 
محکوم  علیه  مربوطه۹۷۰۹۹۷۶۱۱۰۶۰۰۱۳۳محکوم  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم 
بابت  پرداخت۷۲۰۶۰۳۱۳ریال  رودبه  کنارزاینده  زرین  شرکت  محکومیت  به  است 
تاخیرتادیه  وخسارت  دادرسی  های  هزینه  بابت  و۴۴۶۳۵۰۸ریال  خواسته  اصل 
ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت تادیه دین ومحکومیت تضامنی هرسه محکوم علیه 
ازتاریخ  تاخیرتادیه  فقره چک وخسارت  بابت وجه دو  پرداخت۳۸۰۰۰۰۰۰ریال  به 
سررسیدتازمان تادیه وپرداخت۱۶۳۲۰۰۰ریال بابت هزینه های دادرسی وپرداخت پنج 

درصدمحکوم به بابت هزینه اجرایی درصورت انقضای مهلت ده روزه درحق دولت. 
مدیردفترشعبه۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-صادق نادعلی زاده

محل امضاء رئیس ومهردادگاه:علی یزدان شناس
ابالغ اجرائیه:۱-ظرف ده روزمفادآنرابموقع اجرا  ازتاریخ  محکوم علیه مکلف است 
گذارد)ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی(۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳-
مالی معرفی کندکه اجراحکم و استیفامحکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودراقادربه 
اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
نزدبانک ها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحونزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات او 
ازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراززمان 
یک سال قبل ازطرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه 
اجرای  نحوه  شود)مواد۸و۳قانون  می  بازداشت  له  محکوم  درخواست  نمایدواالبه 
به  اموال  صورت  کامل  اعالم  از  علیه  محکوم  مالی۱۳۹۴(۴-خودداری  محکومیت 
)ماده۳۴قانون  دارد.  رادرپی  هفت  درجه  تعزیری  حکم،حبس  منظورفرارازاجرای 
اجرای احکام مدنی وماده۲۰ق.م.اوماده۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴( 
۵-انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یاهردو مجازات می شود.)ماده۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی۱۳۹۴(۶-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم علیه 
اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهدبود.)تبصره۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(.
شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

آگهی مزایده 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی کالسه ۱/۹۷/۲۱۲ حسب نیابت اعطائی از سوی شعبه اول اجرای 
احکام مدنی دادگستری کاشمر محکوم علیه آقای منصور محرابی نیا فرزند محمد به پرداخت 
۱۵ )پانزده ( عدد سکه بهار آزادی )معادل مبلغ ۵۹۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال به نرخ روز( بابت مهریه و 
مبلغ ۹/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم لها خانم شهال لشکری فرزند محمد 
و نیز مبلغ ۱۶/۰۵۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر در حق  دولت محکوم گردیده لذا یک دستگاه 
خودروی سواری پژو ۴۰۵نقره ای رنگ به شماره انتظامی ۵۹_۸۴۶ د ۴۹ به مالکیت محکوم 
علیه توقیف که پس از کارشناسی به مبلغ ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مورد ارزیابی قرار گرفته است 
که پس ازانجام تشریفات قانونی از طریق مزایده حضوری بفروش می رسد طالبین خرید می 

توانند در جلسه مزایده شرکت و پیشنهاد خود را ارائه و تسلیم نمایند.
)توصیف اجمالی اموال براساس ماده ۱۲۲قانون اجرای احکام مدنی (

یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس تیپ ۱۸۰۰ نقره ای رنگ متالیک مدل 
۱۳۸۹به شماره پالک ۵۹_۸۴۶د۴۹ به مالکیت محکوم علیه آقای منصور محرابی نیا فرزند 
موتور ۱۲۴۸۹۰۱۰۳۹۵،درب  به شماره شاسی NAAmo۱Car۵۰۹۳۶۱و شماره  محمد 
موتور و گلگیر جلو و درب جلو Rتعویض می باشد و سقف و ستون جلو R شاسی جلو( 
R داخل محفظه موتور) دارای ضربه می باشد که توسط صافکار و نقش ترمیم شده است،موم 
های شاسی جلو R )داخل محفظه موتور( غیر فابریک می باشد گلگیر عقب L رنگ دار می 
باشد ، همچنین خودروی فوق فاقد پالکت کوچک شماره شاسی روی سینی پشت داشبورد 
می باشد، وضعیت آج هر چهار حلقه الستیک های خودرو ۶۰ درصد می باشد خودروی فوق 
فاقد خالفی می باشد که پس از کارشناسی به مبلغ ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  مورد ارزیابی قرار 

گرفته است که نشانی محل نگهداری خودرو واقع در گرگان پارکینگ میثاق می باشد.
)زمان و مکان مزایده(

۱-زمان مزایده:۱۳۹۷/۱۱/۲۹ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱/۰۰ صبح 
۲-مکان مزایده : دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان 

)شرایط مزایده (
۱-مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی است که 

باالترین مبلغ را در جلسه مزایده قبول نماید.
۲-برنده مزایده می بایست ۱۰درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا به حساب سپرده دادگستری 
تودیع و مابقی آن را ظرف یکماه از تاریخ اجرای مزایده به حساب ۲۱۷۱۲۹۴۷۷۸۰۰۰سپرده 
دادگستری واریز و قبض آن را تسلیم دفتر شعبه نمایند در غیر این صورت وفق ماده ۱۲۹ قانون 
اجرای احکام مدنی ۱۰درصد سپرده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع دولت ضبط و آگهی 

مزایده برای مرحله بعد  تجدید خواهد شد. 
۳-طالبین خرید می توانند یک هفته قبل از اجرای مزایده  با هماهنگی این اجرای احکام از 

ملک توقیف شده بازدید نمایند.
۴- تحویل ملک پس از تایید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود.در 
صورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسولیتی در رابطه با خریدار ندارد و فقط مبلغ تودیع 

شده عودت خواهد شد.
۵-کلیه هزینه های نقل انتقال ملک/ زمین اعم از مالیات عوارض و هزینه دفترخانه و غیره 

برعهده برنده مزایده است.
۶_ مزایده با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی و انقالب گرگان و نماینده اجرای 

احکام مدنی انجام خواهد شد.
دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان

آگهی حصروراثت
پدرعبدالمحمدبشناسنامه۲۰۰۱۵۱۱۵۸۲صاد پورنام  اسدی  حسین  علی  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازدزفول  ره 
۱۸۸۰۸۷۴۴۰۷صادره  پوربشناسنامه  اسداله  گلی  مرحوم  همسرش  که  داده 
با مشخصات  ازشوشتردرتاریخ۹۷/۵/۲۱درگتوندفوت ورثه اش عبارتنداز:۱-متقاضی 
تولد۱۳۵۹/۹/۲۲  بشناسنامه۱۸۸۲۰۳۴۸۸۰تاریخ  الذکر)همسرمرحوم(۲-محسن  فوق 
تولد۱۳۶۰/۱۲/۱۵صادره  ازشوشتر۳-ناصربشناسنامه۱۸۸۰۴۳۸۸۰۱تاریخ  صادره 
تولد۱۳۶۳/۶/۳۰صادره  بشناسنامه۱۸۸۲۰۹۵۰۸۱تاریخ  ازشوشتر۴-احمد 
ازشوشتر)پسران مرحوم(۵-طیبه بشناسنامه ۵۲۶۸۴۶۹۱۹۳تاریخ تولد۱۳۵۵/۱۱/۱صادره 
تولد۱۳۵۶/۱۲/۲۰صادره  بشناسنامه۵۲۶۸۴۶۹۲۰۷تاریخ  ازشوش۶-طاهره 
شوش۸- از  تولد۱۳۵۸/۵/۱صادره  بشناسنامه۵۲۶۹۴۸۰۰۲۶تاریخ  ازشوش۷-زینب 
ازشوشتر)دختران  تولد۱۳۷۰/۶/۱۰صادره  زهرابشناسنامه۱۸۷۰۱۸۹۳۸۸تاریخ 
مرحوم( شهرت همگی اسدی پور۹-خداداداسداله پوربشناسنامه۱۸۴۰۵۹۱۳۸۲تاریخ 
تولد۱۳۰۵/۱/۵صادره ازایذه)پدرمرحوم(والغیر.تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  مرتبه  یک  ماهی  یک  بفاصله  متوالی  نوبت 
به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشرنخستین  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردباوصیت 
شوراتقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعداز این تاریخ 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.    شماره م.الف)۱۶/۱۹۴(
دبیرشعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به :  نازیا آهنگر ساکن تنکابن که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.  محمد 
شاهپوری  دادخواستی  بخواسته  مطالبه وجه به استناد  چک و گواهی عدم پرداخت 
به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه ۹۷/۵۳۵ شعبه دوم   ثبت  و وقت دادرسی  به 
روز چهارشنبه ۹۷/۱۲/۱ ساعت ۹صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست   خواهان و 
دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت 
آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این 
دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم 
حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد 

فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه  دوم شورای حل اختالف تنکابن

الهام آمرکاشی– گازرسانی به شهرهای کوچک 
ُدَول  اولویت های  از  و روستاهای دورافتاده یکی 
و  تدابیر  براساس  که  است  دوازدهم  و  یازدهم 
بسترسازی های مناسب، تا به امروز در این زمینه، 

قدم های استواری برداشته شده است.
بنا به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، دهه ۸۰ 
به عنوان دوره انقالب گازرسانی به صنعت کشور 
شناخته می شود و این انقالب تا دهه ۹۰ همچنان 
اکثریت  به  قریب  و  مانده  باقی  ساری  و  جاری 
روستاهای کشور رشِد ۹۰درصدی در زمینه توسعه 

و گازرسانی به مناطق محروم را نشان می دهند.
و  شهرها  به  گازرسانی  که  است  سالی  چند 
سیاست های  جمله  از  که  کشور  روستاهای 
جهت  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  کالن 
محرومیت زدایی و تحقق عدالت اجتماعی به شمار 
می آید، سرعت قابل توجهی یافته و بنا به آمار و 
ارقام طی سالهای ۹۲ تا پایان ۹۶، به بیش از ۱۱۵۰۰ 
روستا با نزدیک ۱ میلیون و ۴۰۰هزار خانوار و هم 
چنین ۱۰۷ شهر با بیش از ۳ میلیون و ۱۶۰هزار 
خانوار شهری گازرسانی شده است و اعالم خبِر 
۹۳.۶درصد از کل جمعیت کشور تحت پوشش 
نعمت گاز قرار دارند؛ درصورتی به صورت کلی 
بیان می شود که در حال جزء، بهره مندِی۹۰ درصد 
جمعیت روستایی اردبیل از نعمت گاز- ضریب 
نفوذِ ۹۵ درصدی گازرسانی در روستاهای استان 
کرمانشاه-  روستای   ۱۲۰ به  گازرسانی  بوشهر- 
اجرای عملیات گازرسانی به ۴۱ روستای تبریز- 
گازرسانی به ۸۰ روستای دورافتاده استان سمنان- 
بهره مندی ۸۱درصدِی روستائیان آذربایجان غربی 
از نعمت گاز در کنار رصد آمار مورد توجه در سایر 

استان های کشور قابل مالحظه است.
را  پیشرفت  مسیر  درحالی  صعودی  رونِد  این 
نشان می دهد که بسیاری از استان ها و شهرهای 
کشور چون هرمزگان، خراسان رضوی، سیستان و 
بلوچستان و مناطق جنوبی استان کرمان و شهرهایی 

از جمله خاش، زابل، سراوان، میرجاوه، چابهار و 
کنارک و… از این نعمت برخوردار نیستند و هنوز 
این شهرها دیده نشده و  از بوی گاز در  ردپایی 
افزایش هزینه ها درکنار تأمین سوخت مورد نیاز 
شرایط  سرمایشی،  گرمایشی_  سیستم های  برای 

زندگی مردم این مناطق را سخت کرده است.
در این میان اما اخبار و آمارنوید بخشی از دستور 
کار قرار گرفتِن گازرسانی به این نقاط به گوش 
می رسد که الیحه بودجه ۹۸ که چهارم دی ماه 
از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد گویای 
این مطلب است که در آن تأکید شده نمایندگان 
مجلس ضمن بررسی دقیق بند و ماده های مختلف 
آن به تصویب نهایی این الیحه اقدام کنند که بخش 
مهم این الیحه به لزوم تسریع در فرایند گازرسانی 
به چهار استان محروم کشور اشاره و اعتبار قابل 

توجهی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
در صورت کلی، در حالی الیحه بودجه ۹۸ کل 
و  تومان  میلیارد  منابع ۱۷۰۳هزار  با جمع  کشور 
تقدیم  تومانی  میلیارد  ۴۷۸هزار  عمومی  بودجه 
مجلس شورای اسالمی شد که در ماده واحده این 
از حیث  الیحه آمده: بودجه سال ۹۸ کل کشور 
منابع بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد 
و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال 
و از حیث مصارف بالغ بر هفده میلیون و سی و 
دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و 
هفتاد میلیون ریال خواهد بود که این آمار گویای 
این مطلب است که بودجه سال ۹۸ از حیث منابع 
و مصارف با افزایشی معادل ۵ میلیون و هشتاد و دو 
هزار و ششصد و هفتاد و هفت میلیارد و پانصد و 
نود و شش میلیون ریال رو به رو خواهد شد که بی 
شک این افزایش منابع و مصارف، فرصت مغتنمی 
است تا یکسری از استان های محروم به صورت 

ویژه در توزیع عدالت جغرافیایی و استفاده تام از 
طرح های توسعه ای بهره مند گردند و موضوع 
پروژه های گازرسانی به شهر و روستا های مناطق 
محروم کشور نیز که یکی از موارد خاص در این 
بند است می تواند یکی از اولویت های محتوم 
به شمار آید که با درنظرگرفتن شرایط جغرافیایی 
استان ها و کسب درآمد و توجیه های اقتصادی و 
به صرفه بودن تهیه سوخت و افزایش هزینه حمل 
و نقل کپسول های گاز به مناطق مختلف استان ها و 
موارد اینچنینی، انتظار به جایی است اگر استان های 
محروم طالب این موضوع باشند که در این مناطق 
نیز در سال های آتی بوی گاز شنیده شود و مردم 
این استان ها از نعمت گاز شهری برخوردار گردند.
چون  ذکری  قابل  و  عدیده  مسائل  تردید  بی 
حادثه  و  محروم  مناطق  در  گرمایشی  مشکالت 
های تلخ آتش سوزی به دلیل استفاده از وسایل 
استاندارد یکی  گرمازای منقضی شده و غیرقابل 
از دالیل محتوم در این امر است تا گازرسانی در 
این نقاط تسریع یابد که متأسفانه استان سیستان و 
بلوچستان که دقیقا دوسال پیش در دهم دی ماه 
رئیس جمهور  توسط  آن  گاز شهری  مشعل   ۹۵
روشن شد، همچنان اندر خِم توسعه لوله های گاز 
استان  دراین  رسانی  گاز  پروژه های  اکثر  و  است 
روی زمین مانده است؛ هرچند بنا به وعده های 
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، گازرسانی 
پایان می رسد و  به  اواسط سال ۹۹  تا  به زاهدان 
مطابق  شهر  این  به  گازرسانی  روند  امروز  به  تا 
برنامه پیش رفته است. به گفته سعید مومنی درحال 
شهر  در  گاز  اشتراک  خالی  ۸۰۰ظرفیت  حاضر 
زاهدان وجود دارد که تا اکنون هفت هزار و ۶۰۰ 
انشعاب در زاهدان نصب شده و بیش از ۱۴ هزار 
مشترک، مصرف کننده گاز طبیعی هستند. به گفته 

نیاز شهر زاهدان یک هزار  وی طول شبکه مورد 
و ۳۵۰ کیلومتر است که از این میزان با توجه به 
ظرفیت شهر، اکنون ۴۵۰کیلومتر شبکه گذاری انجام 
شده است. صحبت های مومنی در حالی می تواند 
امیدوار کننده باشد که گازرسانی به زاهدان تا کمتر 

از دوسال دیگر عینیت یابد.
علی هذا، این امر که در بند د. تبصره ۱ الیحه بودجه 
سال آینده آمده است: “به منظور تسریع گازرسانی 
نیمه تمام  )پروژه( های  طرح  اتمام  و  روستا ها  به 
گازرسانی به روستا ها با اولویت تداوم گازرسانی 
و  سیستان  استان های  روستا های  و  شهر ها  به 
خراسان  و  کرمان  جنوب  هرمزگان،  بلوچستان، 
دولتی  شرکت  طریق  از  نفت  وزارت  جنوبی، 
تابعه ذیربط مکلف است از محل سهم چهارده و 
نیم درصد شرکت ملی گاز ایران تا میزان پانزده 
هزار میلیارد ریال اقدامات الزم را به عمل آورد”؛ 
بیانگرِ رشد ملموس و نتیجه بخش در این زمینه 
با  انتظار به جایی است تا این موضوع  است که 
عنایت مسئولین ذیربط روبرو شود و با اختصاص 
و استمرار در این زمینه شاهد بوی گاز در تمام 
مناطق کشور باشیم که روند تحقق این امر از اقدام 
تا عملیاتی شدن را روزها و ماه های آتی، مشخص 
خواهد کرد که تا چه حد این رویداد به منصه ظهور 
گذاشته می شود و این ۴ استان کشور تا چه سالی 
می توانند بوی گاز را در شهرهایشان استشمام کنند! 
هرچند ناگفته پیداست گازرسانی به ۱۱۳۹ شهر، 
۲۷ هزار روستا از مجموع ۴۵ هزار روستا، شاید 
به اسم و در آمار و گزارش ها امری ساده و قابل 
لمس باشد اما در عمل باید بود و دید که این آمار 
وقتی در کنار گازرسانی به ۵ هزار روستا با جمعیت 
باالی ۲۰ خانوار نیز در دستور کار قرار می گیرد، 
نشان از تعهد و تالش مسئولین گازی در این راستا 
را نشان می دهد و از این موضوع نیز نمی توان به 

سادگی عبور کرد.
elhamamerkashi@ymail.com

بودجه ۹۸ به نفع ۴ استاِن محروم از گاز!
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 مخالفت همتی با اخذ مالیات از درآمدهای ارزی
 بانک مرکزی

نمایندگان مجلس پس از مخالفت رییس کل بانک مرکزی با بند مربوط به اخذ 
مالیات از درآمدهای ارزی این بانک، با ارجاع این بند به کمیسیون تخصصی 
برای بررسی بیشتر موافقت کردند. به گزارش زمان به نقل از  خانه ملت، 
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسالمی، در جریان بررسی 
بند ۶ طرح یک فوریتی اصالح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، پس از 
استماع اظهارات مخالفان و موافقان، با ارجاع این بند برای بررسی و اصالحات 
بیشتر با ۱۴۸ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده 
حاضر در صحن موافقت کردند.بند ۶ طرح مذکور در رابطه با این بود که بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی همانند دستگاه های دولتی و بانک ها نسبت به واریز 
مالیات علی الحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم 
در هر ماه اقدام کند.در این رابطه، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی با 
مخالفت نسبت به بند ۶ طرح اصالح قانون بودجه ۹۷، گفت: در این طرح 
۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سود از بابت خرید و فروش ارز برای بانک 
مرکزی پیش بینی شده که قطعا اگر این بند در مجلس تایید و تصویب شود 
بانک مرکزی مجبور است که بابت سود محقق نشده، مالیات بپردازد.وی ادامه 
داد: اجرای بند ۶ طرح اصالح قانون بودجه ۹۷ قطعا موجب افزایش ۶ تا ۷ 
درصدی پایه پولی و نقدینگی در پایان سال می شود. همتی با بیان اینکه نتیجه 
عملکرد ارزی بانک مرکزی حدود دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منفی بوده 
است، گفت: به هیچ وجه بانک مرکزی به درآمدهای پیش بینی شده مجلس 
دست نخواهد یافت و قطعا در نظر گرفتن چنین اعتباراتی در بودجه برای 

بانک مرکزی اقدامی اشتباه است.

مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد:

 لزوم »حمایت از واحدهای تولیدی« همزمان
 با »حفظ منافع بانک«

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: »حفظ تولید و اشتغال با حمایت از واحدهای 
صنعتی« و »حفظ منافع مشتریان و سپرده گذاران نظام بانکی« دو روی یک 
سکه اند.  به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر 
محمد رضا حسین زاده در همایش بررسی مشکالت ترهین اراضی واقع در 
شهرک های صنعتی و آسیب های وارده در امر وصول مطالبات که در سالن 
حافظ بانک ملی ایران با حضور محمود شایان و مسعود خاتونی اعضای هیات 
مدیره و جمعی از مدیران ارشد بانک برگزار شد، به مشکالت تولیدکنندگان 
در اثر نوسانات نرخ ارز اشاره و خاطرنشان کرد: بانک ها همواره حامی تولید 
کنندگان بوده و هستند، اما این موضوع نباید در تضاد با منافع سایر شرکای 

بانک از جمله سپرده گذاران باشد.
وی به اهمیت همکاری نظام بانکی با همه تصمیم گیران در حوزه مطالبات 
معوق اشاره کرد و افزود: بخش قابل توجهی از مطالبات معوق بانک ها به 
فعاالن حوزه صنعت، تولید و واردات مربوط است و نظام بانکی هم همراهی 

الزم را با آنها دارد، چون شرایط اقتصادی روز را درک می کند.
حسین زاده ایجاد شهرک های صنعتی و تجمیع چندین واحد تولیدی در یک 
مجموعه را اقدامی بسیار درست در راستای افزایش بهره وری و استفاده بهینه 
از منابع موجود خواند و گفت: خوشبختانه هم وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و هم معاونان ایشان به خوبی به مسائل حوزه تولید و نظام بانکی واقفند و 

از این رو تعامل خوبی برای حل مشکالت این بخش ها ایجاد شده است.
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 مهلت ثبت سفارش کاال
 ۶ ماهه شد

 رئیس کل گمرک ضمن اشاره به اینکه مهلت ثبت 
ماه  به شش  ماه  سه  از  هفته  این  از  کاال  سفارش 
افزایش خواهد یافت، آخرین وضعیت خودروهای 
وارداتی که در اماکن گمرکی و غیر گمرکی متوقف 

هستند را تشریح کرد.
میراشرفی  مهدی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز اظهار کرد: قطعاً اگر ما بتوانیم تجارت رسمی را 
تسهیل کرده و کنترل های غیر مزاحم را افزایش داده 
و به این سمت پیش برویم میل به تجارت قاچاق نیز 
کاهش خواهد یافت.وی با بیان اینکه معتقدیم یکی 
از دالیل قاچاق کاال تعدد قوانین است، خاطرنشان 
کرد: بیش از ۲۰ سازمان در بحث تجارت رسمی 
تولی گری دارند که الزم است به این مساله توجه 
شود.میر اشرفی با بیان این که ما به دنبال این هستیم 
تا نظارت ها و کنترل ها را افزایش داده و در عین حال 
کنترل فیزیکی را کاهش دهیم، خاطر نشان کرد: به 
دنبال این هستیم که در آینده تراشه های rfid را روی 
کانتینرها نصب کنیم که انشا اهلل این طرح از چابهار 
عمده  که  این  بیان  با  اشرفی  شد.میر  خواهد  آغاز 
پرونده های قاچاق در کشور پرونده هایی هستند که 
ارزش قابل توجهی ندارند، گفت: ما باید به سمتی 
برویم که مقابله با دانه درشت ها را افزایش دهیم که 
در این راستا الزم است سازمان های مسئول و متولی 
در بحث تجارت رسمی هماهنگی بیشتری داشته 
باشند.رئیس کل گمرک در پاسخ به پرسشی درباره 
سرنوشت خودروهای وارداتی در گمرک اظهار کرد: 
در بحث خودرو بین ۱۰ تا ۱۳ هزار خودرو در اماکن 
گمرکی و غیر گمرکی مانند مناطق آزاد متوقف است 
این  ترخیص  برای  ریزی  برنامه  حال  در  ما  که 
خودروها هستیم و باید طوری رفتار کنیم که هم 
حدود ۱۰ هزار نفری که پیش ثبت نام کرده بودند 
به حقشان برسند. هم آن مواردی که ممکن است 
باشد  شده  خریداری  دولتی  ارزش  با  خودرویی 
شناسایی شده و ما به التفاوت آن قبل از ترخیص 
پرداخت شود.رئیس کل گمرک درباره این که آیا 
ممکن است خودرویی که قاچاق است معدوم شود 
گفت: ما بحث معدوم سازی اتومبیل ها را نداریم، 
بلکه این خودروها ممکن است یا ترخیص شوند 
یا متروکه تشخیص داده شوند؛ یا مرجوع شوند و یا 
صادر شوند که تمام این موارد با حکم قانون انجام 
خواهد شد.وی درباره ی فعالیت پلیس گمرک نیز 
گفت: در مجموعه ما یگان حفاظت گمرک فعال 
است که فرماندهی آن تحت نظارت نیروی انتظامی 

است.
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وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه گوشت از مرزهای غربی و جنوبی 
قاچاق می شود،گفت: قیمت الشه گوسفند برای مصرف کننده باید 

کیلویی بین ۵۵ تا ۶۰هزارتومان باشد.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، محمود حجتی در استودیو 
نگاه یک شبکه اول سیما افزود: در حوزه دستاوردها و پیشرفت های 
آبی و خاکی کشور می توان به نکاتی اشاره کرد، برای مثال در بهمن 

۵۷ همه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی کشور، حدود ۱۴۱ 
هزار و ۵۰۰ هکتار بوده که امروز این رقم به یک میلیون و ۱۶۵ هزار 
هکتار رسیده است.وی با بیان اینکه بخش محدودی از گوشت در 
مرزهای غربی و جنوبی قاچاق می شود، اضافه کرد: اما همین قاچاق 
کم موجب قیمت گذاری در آن جا می شود. الشه  گوشت گوسفند 
در شهر سلیمانه عراق کیلویی ۱۶ هزار دینار معادل حدود ۱۲۸ هزار 

تومان خرید و فروش می شود همچنین در جنوب نزدیک مرز کویت 
هم این گوشت، قیمت گذاری می شود و این کشف قیمت موجب 
اثرگذاری بر روی قیمت داخل می شود. این اتقاق، مقطعی است و در 
پی راهکار حل این مشکل هستیم.حجتی با بیان اینکه قیمت گوشت 
گوسفند زنده از کیلویی ۲۵ هزار تومان نباید بیشتر باشد، گفت: با 
توجه به این قیمت الشه گوسفند برای مصرف کننده باید کیلویی ۵۵ 
تا ۶۰ هزار تومان باشد.وی افزود:عالوه بر این قیمت دالر اثر تبعی 
گذاشت همچنین کاهش عرضه فصلی بر افزایش قیمت موثر بود.

حجتی با تاکید بر اینکه مسئوالن برای حل این مشکل دغدغه دارند، 
گفت: در ۱۰ ماه امسال واردات گوشت گرم، ۲۰ درصد از ۱۲ ماهه 
پارسال بیشتر بود و تا پایان سال این رقم به افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصد 
خواهد رسید .وی ادامه داد: گوشت های وارد شده در میادین میوه و 
تره بار و فروشگاه های زنجیره ای زیر نظر ستاد تنظیم بازار در حال 
عرضه است اما پاسخگوی همه نیاز و تقاضای کشور نیست.وزیر 
جهاد کشاورزی افزود: تولید گوشت مرغ را افزایش دادیم و نسبت به 
ماه های گذشته جوجه ریزی بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.

حجتی درباره قاچاق دام مولد هم گفت: متاسفانه سوداگری وجود 
دارد و کم و بیش انجام می شود اما در حدی که شایعه شده، زیاد 
نیست.وی اضافه کرد: در دام سبک سیاستی را در سال های اخیر 
پیگیری کردیم که دام های ۲ و ۳ قلو ساز را ترویج کردیم.حجتی 
با اشاره به اینکه حدود ۹۰ میلیون واحد دامی داریم که شناسنامه دار 
کردن آن ها کار سختی است، گفت: اما این موضوع را در دستور کار 
داریم. وی افزود: قیمت کنونی مرغ در بازار آزاد باید در کانال ۱۰ هزار 
تومان باشد و باید کنترل بیشتری انجام شود. اگر نهاده ها با قیمت ارز 

آزاد وارد شود قیمت ها بیشتر می شود.

آگهی مفقودی
اینجانب ایوب فضلی ابوخیلی مالک خودروی پژو پارس به شماره بدنه ۵۰۳۴۵۲۱۳ 
و شماره موتور ۱۲۴۸۶۲۲۳۶۹۴ و شماره پالک ایران ۶۲-۵۳۷ج۱۲ بعلت فقدان اسناد 
المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه  فروش تقاضای رونوشت 
ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ساری 
واقع در کیلومتر ۵ جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدهی است 

بهشهرپس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

مفقودی
المثنی برگ سبز نیسان مدل ۱۳۸۱ با شماره پالک ۶۴۱ ب ۹۵ موتور ۰۰۰۱۹۴۵۲۹ 

 بابل شاسی ۰۰c۹۴۵۴۴مفقودی گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی و ساختمانهای  فاقد سند  رسمی

آگهی  موضوع  ماده 3 قانون 
 و ماده  13  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  

فاقد  سند رسمی 
برابر  رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۳۶۶۱- ۱۳۹۷/۹/۱۱ هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک ناحیه ۲ رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی خانم کبرا 
غارویریان فرزند محمد به  شماره  شناسنامه  ۷۶۹ صادره  از بندرانزلی  در قریه  آج  بیشه  
در ششدانگ  یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب  خانه  به مساحت  ۱۰۹/۱۷ متر  مربع  
پالک  فرعی  ۲۳۰۷  از اصلی  ۹۱  مفروز  مجزی  از پالک  ۱۸۳  از اصلی  ۹۱  واقع  
در بخش  چهار رشت  خریداری از مالک رسمی آقای رجبعلی گلبرگ آج بیشه محرز 
گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  ۱۵ روز  آگهی  
می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به 
این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  
دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  
مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.

رم الف:5493– مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی
تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۸

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  عسگر رستم لو دارای شناسنامه شماره ۲۸۰۲۵۲۳۴۲۲ بشرح دادخواست به کالسه 
۹۷۱۸۷۰/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان زهرا لک بشناسنامه  ۸ در تاریخ ۹۷/۷/۱۵ اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   هاجرلک  فرزند سلیمان    –ش ش ۲۸۰۰۷۹۳۷۲۴   
خوی –برادر زاده متوفی/۲-  عادل  لک  فرزند سلیمان    -ش  ش     ۲۸۰۰۷۹۴۱۴۳    
خوی- برادر زاده متوفی/۳-  جواد  لک  فرزند سلیمان    -ش  ش  ۲۸۰۲۶۲۰۴۴۴ –خوی- 
برادر زاده متوفی/۴-   خدیجه لک  فرزند سلیمان    - ش ش ۲۸۰۳۰۴۲۳۸۱ -خوی برادر 
زاده متوفی/۵-  خلیل لک  فرزند سلیمان      -  ش ش  ۲۸۰۳۰۵۲۱۷۲ خوی- برادر زاده 
متوفی/۶- زهرا تاج گردون فرزند محمود    -ش ش ۲۸۰۰۲۹۹۲۵۸   خوی –خواهرزاده 
متوفی/۷-  عسگررستم لو فرزند اروج علی   -ش ش  ۲۸۰۲۵۲۳۴۲۲ خوی- خواهرزاده 
متوفی/۸-  محمدعلی رستم لو فرزند اروج علی      -ش ش۲۸۰۲۵۸۰۸۲۵ خوی- 
خواهرزاده متوفی/۹-  ناصر رستم لو فرزند اروج علی   -ش ش ۲۸۰۲۶۲۶۰۴۳ خوی 
– خواهرزاده متوفی/۱۰-  نادر رستم لو فرزند اروج علی – ش ش ۲۸۰۲۶۶۵۷۵۸ –خوی-

خواهرزاده متوفی/۱۱-  سکینه رستم لو فرزند اروج علی ش ش ۲۸۰۳۲۳۱۳۸۷ –خوی 
– خواهرزاده متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ اجرائیه 
بدینوسیله  به خانم زهرا رضائی فرزند ابوالفضل به شماره ملی ۲۱۱۰۳۴۱۴۷۵ به نشانی 
گرگان – گرگانجدید رسالت ۳۷ گل بابائی ۴ مجتمع مروارید به عنوان متعهد پرونده 
اجرائیه کالسه ۹۳۰۰۴۳۲ ابالغ میگردد که بانک سپه شعبه ولیعصر به استناد قرارداد داخلی 
به شماره ۱۰۹۱۲۰۲۱۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ جهت وصول طلب خود مبادرت به صدور 
اجرائیه علیه شما و بیوک آسیابان نژاد حسینی فرزند کاظم را نموده و طلب خود را به شرح 
موضوع الزم االجرا به مبلغ ۳۳/۱۱۵/۷۷۶ ریال کل طلب تا پایان تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳  از 
این تاریخ به بعد روزانه ۱۰/۳۰۰ ریال به مبلغ فوق افزوده میشود و چون طبق گواهی مامور 
ابالغ امکان ابالغ اجرائیه به علت مورد شناسایی قرار نگرفتن میسر نگردیده و بستانکار نیز 
طبق نامه وارده شماره ۱۲۹۸۶- ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ درخواست درج آگهی در روزنامه را نموده 
لذا مراتب مفاد اجرائیه به شرح فوق با درج یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
در اجرای مقررات ماده ۱۸ آیین نامه اجرا آگهی میگردد چنانچه پس از ابالغ اجرائیه که ده/ 
۱۰ روز پس از تاریخ انتشار محسوب می شود نسبت به تعهد خود عمل ننمائید حسب 
درخواست بستانکار عملیات اجرایی پیگیری میگردد و جز این آگهی آگهی دیگری جهت 

ابالغ اجرائیه صادر نخواهد شد.م .الف :۲۴۱۱
 مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی گرگان- نعمت اله عظیمی پور

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
برابررای شماره۱۳۹۷۶۰۳۱۷۱۸۰۰۰۱۹۵۵هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک اداره سه 
اهوازتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای مایع سواری فرزندجعفربشماره شناسنامه 
۲۸۰۷صادره ازدشت آزادگان دریک باب ساختمان به مساحت ۲۵۴/۷۷مترمربع پالک 
۱۵۵۹باقیمانده واقع درکوی علوی خیابان مدرس بین فراهانی وسروش جنب حوزه 
علمیه کوچه۱۰متری خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای محمود سیرجانی مالک 
فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع  است.لذابه  گردیده  سهام۹۸۸۷محرز 
متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  که  شوددرصورتی  می  ۱۵روزآگهی 
اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد. شماره م الف:۵/۲۶۸۷-تاریخ 

انتشارنوبت اول:۹۷/۱۰/۲۳-تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۸
بهنام قادریان-رئیس ثبت اسنادوامالک اهواز

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای محمد علی اسماعیل پور دارای شناسنامه شماره ۲۱۵ به شرح دادخواست به کالسه 
۱۵/۱۳۵۵/۹۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نصرت خانم گلی به شناسنامه یک در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۵در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود  زندگی گفته و ورثه حین الفوت  عبارتنداز
۱- محمد علی اسماعیل پور فرزند فتح اهلل به شماره شناسنامه ۲۱۵ فرزند متوفی 

۲-کیومرث اسمعیل پور فرزند فتحعلی شماره شناسنامه ۲۶۵ فرزند متوفی
۳- علی اسماعیل پور فرزند فتحعلی به شماره شناسنامه ۱۲۹۱ فرزند متوفی

۴- مجید اسماعیل پور پیتکا فرزند فتحعلی به شماره شناسنامه ۶۸۸ فرزند متوفی
۵- مهری اسمعیل پور فرزند فتحعلی به شماره شناسنامه ۲۲۶ فرزند متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی اجرائیه
پرونده:۹۶۰۹۹۸۶۱۱۰۶۰۰۴۶۰-شماره  اجرائیه:۹۷۱۰۴۲۶۱۱۰۶۰۰۴۸۸-شماره  شماره 
بایگانی شعبه:۹۶۰۴۷۷-تاریخ تنظیم:۱۳۹۷/۱۰/۳۰.مشخصات محکوم له/محکوم لهم:۱-
نام:شرکت بازار گسترپگاه منطقه۳نام خانوادگی:نام پدر:نشانی:استان فارس-شهرستان 
انتقال خون کوچه۵۲شرکت بازارگسترپگاه  شیراز-شیراز-میدان نمازی کوچه جنب 
خانوادگی:بوعذارنام  نام  :نام:علی  علیهم  علیه/محکوم  محکوم  منطقه۳.مشخصات 
له/محکوم  قانونی محکوم  مقام  یاقائم  نماینده  المکان.مشخصات  پدر:نشانی:مجهول 
لهم:نام:حسین نام خانوادگی:دلمی نام پدر:هادی نشانی:استان فارس-شهرستان شیراز-
شهرشیراز-میدان نمازی-کوچه۵۲-جنب سازمان انتقال خون نوع رابطه:نماینده حقوقی 
محکوم له/محکوم لهم:شرکت بازارگسترپگاه منطقه۳.محکوم به:بموجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه۹۷۰۹۹۷۶۱۱۰۶۰۰۱۳۹محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت ۲۲۷۴۲۹۷۸ریال بابت اصل خواسته،۱۳۵۲۵۷۴ریال بابت 
هزینه های دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست۹۶/۶/۱۴لغایت 
زمان تادیه وپرداخت پنج درصدمحکوم به بابت هزینه اجرایی درصورت انقضای مهلت 

ده روزه درحق دولت. 
مدیردفترشعبه۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-صادق نادعلی زاده

محل امضاء رئیس ومهردادگاه:علی یزدان شناس
ابالغ اجرائیه:۱-ظرف ده روزمفادآنرابموقع اجرا  ازتاریخ  محکوم علیه مکلف است 
گذارد)ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی(۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳-
مالی معرفی کندکه اجراحکم و استیفامحکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودراقادربه 
اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
نزدبانک ها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات او 
ازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراز زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
اجرای  نحوه  شود)مواد۸و۳قانون  می  بازداشت  له  محکوم  درخواست  به  نمایدواال 
به  اموال  صورت  کامل  ازاعالم  علیه  محکوم  مالی۱۳۹۴(۴-خودداری  محکومیت 
منظورفرارازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد.)ماده۳۴قانون اجرای 
احکام مدنی وماده۲۰ق.م.اوماده۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۵-انتقال 
مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل 
محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  شود.)ماده۲۱  می  یاهردومجازات  به  محکوم  نصف 
مالی۱۳۹۴(۶-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم علیه 
اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهدبود.)تبصره۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(.
شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

آگهی ابالغ اجرائیه
 پرونده اجرایی کالسه ۹۷۰۱۳۵۳ اداره اجرای اسناد رسمی گرگان طبق مقررات ماده 

۱۸ آیین نامه اجرا
بدینوسیله به آقای قاقاجیق نظری فرزند اراز دردی ش ش ۱۵۳۵ کد ملی ۴۹۷۹۰۵۵۵۰۸ 
ت ت ۱۳۳۶/۱۱/۱۹ بعنوان ضامن به آدرس گرگان خ بهشتی بهشت ۱۷ خ میهن غربی 
پ۳۷ پرونده اجرائیه کالسه فوق ابالغ میگردد که بانک سپه گرگان به استناد قرارداد 
داخلی به شماره ۱۰۹۶۵۳۰۷۵ -۹۶/۴/۳ جهت وصول طلب خود مبادرت به صدور 
اجراییه علیه شما و آقای رضا رحمانی فرزند محمد حسین و رمضان قریشی فرد فرزند 
آق بند را نموده و طلب خود را به شرح موضوع الزم االجرا به مبلغ ۲۱۳/۹۹۴/۲۲۹ 
ریال کل طلب تا پایان تاریخ ۹۷/۹/۱۷ و از این تاریخ به بعد روزانه ۶۷/۱۱۳ ریال به 
مبلغ فوق افزوده میشود در ضمن اصل طلب مبلغ ۱۹۲/۱۳۸/۳۱۸ ریال و خسارت 
تاخیر تادیه ۹/۸۵۷/۱۱۱ ریال و سود ۱۱/۹۹۸/۸۰۰ ریال اعالم نموده است و چون 
طبق گواهی مامور ابالغ امکان ابالغ اجرائیه به علت مورد شناسایی قرار نگرفتن میسر 
نگردیده و بستانکار نیز طبق نامه وارده شماره ۱۲۷۸۹- ۹۷/۱۰/۲۹ درخواست درج 
آگهی در روزنامه را نموده لذا مراتب مفاد اجرائیه به شرح فوق با درج یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار در اجرای مقررات ماده ۱۸ آیین نامه اجرا آگهی میگردد 
چنانچه پس از ابالغ اجرائیه که ده/ ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار محسوب می شود نسبت 
به تعهد خود عمل ننمائید حسب درخواست بستانکار عملیات اجرایی پیگیری میگردد 

و جز این آگهی آگهی دیگری جهت ابالغ اجرائیه صادر نخواهد شد.م .الف :۲۴۱۲
 مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی گرگان- نعمت اله عظیمی پور

 ابالغ وقت
 دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای عباسعلی بهنمیری فرزند قنبر علی دادخواستی 
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت رمضان شیروانی فرزند علیجان در این شعبه تسلیم 
نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه ۱۲/۱۳۲۲/۹۷ ثبت و برای مورخه 
۹۷/۲/۱۱ساعت ۹:۱۵ صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن 
خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشاردرج و به خوانده  ابالغ می گردد که در وقت 
رسیدگی در شعبه دوازدهم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم آن به دفتر شعبه ۱۲ مراجعه نمایند در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم 

بالغ شده محسوب و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان بابل

رای شورا
 شماره  دادنامه :۶۸۱مورخ ۹۷/۱۱/۱ شماره پرونده : ۹۵۴۴۳/۹۵/ش۶

در خصوص دعوی   سینا اکبری فرزند علی   بطرفیت  فاطمه پور علی فرزند جعفر 
، بخواسته مطالبه وجه به مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال   بابت یک فقره چک بشماره 
۱۵۹۰/۶۶۶۳۴۹/۳۳      و مطالبه خسارت تاخیر تادیه،   نظر به اینکه   خوانده  علیرغم  
ابالغ قانونی اخطار یه  در جلسه  رسیدگی حضور نیافته و نسبت به اصالت سند ایراد  و 
تکذیبی بعمل نیاورد ه ، بنابر این اشتغال ذمه وی محرز است .   و شورا دعوای خواهان 
را ثابت تشخیص  و مستندا  به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳  
قانون تجارت، خوانده  وتبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه  
تبصره الحاقی به ماده اخیرالذکر  خوانده   را بپرداخت  مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  بابت 
اصل خواسته  و مبلغ ۴/۳۷۰/۰۰۰ریال بابت   هزینه دادرسی   و خسارت تاخیر تادیه  
از  تاریخ  سر رسید چک مورخ ۹۷/۱۱/۱ تا زمان اجرای کامل حکم  اجرای حکم  کع 
محاسبه آن با اجرای احکام طبق استفساریه مذکور  می باشد. در حق خواهان  محکوم 
می نماید  می نماید  .رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شورا و سپس با انقضای این مدت ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر در  داد گاههای عمومی تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه   ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی احضار –ابالغ وقت رسیدگی
شکایت  ،حسب  دادستانی  ۹۷۰۹۹۸۶۱۶۸۹۰۰۴۵۹شعبه  کالسه  پرونده  موجب  به 
یونس  فریبرز،آقای  رضاپورفرزند  اسماعیل۲-الهام  فرزند  میاحی  ۱-لیلی  ها  خانم 
پرونده  رسیدگی  وقت  باشدکه  می  عمدی  تحریق  به  متهم  یعقوب  فرزند  میاحی 
درتاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ساعت ۸:۳۰صبح درشعبه دادستانی دادسرای عمومی وانقالب 
شهرستان گتوند تعیین گردیده وبه علت مجهول المکان بودن متهم ودستوردادستان 
محترم به تجویز ماده۱۷۴قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری 
مصوب۱۳۹۲،مراتب یک نوبت،آگهی می شوددرصورت عدم حضوردروقت مقرربه 

اتهام متهم غیابا رسیدگی وتصمیم قانونی اتخاذ خواهدشد.شماره م الف)۱۶/۱۹۶(
مرادی-دادستان عمومی وانقالب شهرستان گتوند

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   ۴۷۵ شماره  شناسنامه  دارای  رشتیان  صادقی  نقی  آقای   
کالسه۵/۱۰۲۱/۹۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان زبیده زحمتکش سفیدگر به شناسنامه ۴۷۸ در تاریخ ۹۷/۲/۱اقامتگاه دائمی 
خود به درود زندگی گفته ورثه حین الفوت مرحوم عبارتند از  ۱-نقی  صادقی رشتیان 

فرزند حسن و زبیده به شماره شناسنامه ۴۷۵ متولد ۱۳۳۶ صادره از بابل فرزند متوفی
۲-رمضان صادقی رشتیان فرزند حسن و زبیده به شماره شناسنامه ۲۳۵ متولد ۱۳۴۱ صادره 

از بابل فرزند متوفی
۳- شعبان صادقی رشتیان فرزند حسن و زبیده شماره شناسنامه ۶۱۶ متولد ۱۳۳۸ صادره 

از بابل فرزند متوفی
۴- مریم صادقی رشتیان فرزند حسن و زبیده به شماره شناسنامه ۷۷۰ متولد ۱۳۴۹ صادره 

از بابل فرزند متوفی 
۵-فاطمه صادقی رشتیان فرزند حسن و زبیده به شماره شناسنامه ۱۵۷۵ متولد ۱۳۴۵ صادره 

از بابل فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای احمد شریعتی مقدم فرزند جعفر بشرح درخواستی که به شماره  ۸۷۹/۹۷/ش۱ 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که  
جعفر شریعتی مقدم فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ۱۷۶صادره از   تنکابن  در  تاریخ  
۹۷/۱۰/۲۵دراقامتگاه دائمی خود  در تنکابن بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین 

الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱-احمد شریعتی مقدم فرزند متوفی
۲-ناهید شریعتی مقدم فرزند متوفی

۳-معصومه شریعتی مقدم فرزند متوفی
۴-طاهره شریعتی مقدم فرزند متوفی
۵-طیبه شریعتی مقدم فرزند متوفی

۶-وجیهه شریعتی مقدم فرزند متوفی
۷-مریم قربانی همسر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی 

 قاضي شعبه اول شورای حل اختالف  تنکابنصادر خواهد شد .  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم مریم بانو رزگائی فرزند محمد حسن بشرح درخواستی که به شماره ۸۳۶/۹۷/
ش۳ین شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که   حسین یونسیان  فرزند محمد رفیع بشماره شناسنامه ۱۸۸صادره از   تنکابن  
در  تاریخ  ۹۷/۹/۳۰دراقامتگاه دائمی خود  در تنکابن بدرود زندگی گفته وورثه/وراث 

حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱-حامد یونسیان فرزند حسین
۲-فاطمه یونسیان فرزند متوفی

۳-مریم بانو رزگائی فرزند محمد حسن )همسر(
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد .  

 قاضي شعبه  سوم شورای حل اختالف  تنکابن

وزیر جهاد کشاورزی:

 قیمت الشه گوسفند برای مصرف کننده 
باید 6۰ هزارتومان باشد

قائم  مقام وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

اتمام پرونده مسکن مهر تا پایان سال آینده 

طرح  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  مقام  قائم  
مسکن مهر گفت: پرونده مسکن مهر تا پایان 

سال آینده در سراسر کشور بسته می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، احمد اصغری 
ها  استان  بعضی  در  داشت:  ابراز  مهرآبادی 
ولی  است  شده  بسته  مهر  مسکن  پرونده 
تالش می کنیم با کمک دستگاه  های اجرایی 
و  مهر  مسکن  پرونده  ها  استان   تمام  در 
پروژه های بدون معارض تا پایان سال ۱۳۹۸ 
واحد  هزار  مورد ۵۷  در  برسد.وی  اتمام  به 
از  تعدادی  متقاضی گفت:  فاقد  مهر  مسکن 
این واحدها به بهزیستی و کمیته امداد واگذار 
مهر  مسکن  طرح  قالب  از  را  بقیه  و  کرده 
امروز  تا  داد:  ادامه  کنیم.اصغری  می  خارج 
در سطح کشور یک میلیون ۷۴۰ هزار واحد 
مسکن مهر را تحویل شهروندان بدهیم  که 
یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد آن در دولت 
با اشاره  امید محقق شده است.وی  تدبیر و 
میلیارد  هزار   ۵ سرمایه  افزایش  الیحه  به 

اظهار  دولت  توسط  مسکن  بانک  تومانی 
امیدواری کرد که بعد از تصویب این الیحه 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  توسط 
خواهد  شایانی  کمک  زیربنایی  خدمات  به 
شد.وی با اشاره به کمک ۵۰ میلیارد تومانی 
سازمان برنامه و بودجه به مسکن مهر اظهار 
به  را  مبلغ  این  از  تومان  میلیارد  داشت: ۲۵ 
به  نیز  تومان  میلیارد   ۲۵ و  جدید  شهرهای 
استان ها اختصاص یافت.قائم  مقام وزیر راه 
ساالنه  متوسط  طور  به  افزود:  شهرسازی  و 
با  دولت  این  در  واحد  هزار   ۲۰۰ از  بیش 
ایم  داده   تحویل  مالی  تنگناهای  تمام  وجود 
و این به نوبت خود رقم بسیار قابل مالحظه  
خدمات  هزینه  اینکه  بیان  با  است.وی  ای 
زیربنایی مسکن مهر بر عهده دستگاه متولی 
است، ابراز داشت: هزینه های زیربنایی ۱۲۰۰ 
میلیارد تومان شد که ۴۰۰ میلیارد تومان آن را 
دولت، ۴۰۰ میلیارد تومان وزارت نیرو و ۴۰۰ 
میلیارد تومان را نیز استانداری ها تقبل کردند.

بازار در انتظار عرضه خودرو و ریزش قیمتها؛

قیمت خودرو از نظر مصرف کننده غیرمنطقی است

قیمت  خودرو  فروشندگان  اتحادیه  رئیس  
غیرمنطقی  کننده  مصرف  نظر  از  را  خودرو 

دانست.
سعید  ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خودرو  عرضه  انتظار  در  افزود:  بازار  موتمنی 
و ریزش قیمتهاست، ، زیرا قیمت های فعلی 

خودرو از نظر مصرف کننده غیر منطقی است.
کارخانه،   در  قیمت خودرو  افزایش  وجود  با 
همچنان حاشیه بازار ) تفاوت قیمت کارخانه 
تا بازار (  وجود دارد و  تا زمانی که شرکت های 
خودرو ساز عرضه خودرو را افزایش ندهند 
تغییری در شرایط فعلی بازار ایجاد نخواهد شد. 
وی  با اشاره به افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی قیمت 
خودرو در کارخانه گفت: بررسی قیمت ها در 
قیمت  اختالف  همچنان  می دهد  نشان  بازار 
۹ تا ۲۳ میلیون تومان در بازار خرده فروشی 
وجود دارد. رئیس  اتحادیه فروشندگان خودرو 
در خصوص قیمت برخی خودرو ها افزود: هم 
اکنون حاشیه بازار در گروه سمند ۱۶ میلیون 

تومان، گروه ۲۰۶ بیش از ۱۷ میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان، گروه پژو ۴۰۵ حدود ۱۳ میلیون 
و ۷۰۰ تومان  و پژو ۲۰۷ اتوماتیک نزدیک به 
۲۳ میلیون تومان است. موتمنی گفت:  بر اساس 
انجام شده قرار بود   متقاضی  هدفگذاری های 
پس از ثبت نام،  خودرو را  با فاصله زمانی ۱۰ 
تا ۱۵ روزه  تحویل بگیرد که این رویه تاکنون 

محقق نشده است.



گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از 
اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد .

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

خم ها همه در جوش و خروشند ز مستی
وان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است

 از وی همه مستی و غرور است و تکبر
وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است

امروز با حافظ

ترجمه رمان نویسنده فرانسوی درباره 
توفان کاترینا چاپ شد

رمان »تندباد« نوشته لوران گوده 
با ترجمه حسین سلیمانی نژاد 
و  منتشر  چشمه  نشر  توسط 

راهی بازار نشر شد.
به گزارش  مهر،رمان »تندباد« 
با  به تازگی  لوران گوده  نوشته 
سلیمانی نژاد  حسین  ترجمه 
توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است. 
این کتاب، دویست و هفتاد و پنجمین عنوان »داستان 
غیرفارسی« مجموعه جهان نو است که این ناشر چاپ 

می کند.
این نویسنده در هر اثر خود به یکی از نقاط مختلف 
و  آداب  رویدادها،  درباره  و  می کشد  سرک  جهان 
رسوم، تاریخ،  عقاید و مصیبت هایی که به سر انسان ها 
نازل می شود، می نویسد. رمان »تندباد« او درباره تندباد 
کاتریناست که در سال ۲۰۰۵ نیواورلئان و لوئیزیانای 
آمریکا را درنوردید. این کتاب در سال ۲۰۱۰ به چاپ 

رسید.
»الدورادو« و »فریادها« دو رمان دیگری هستند که نشر 
چشمه پیش از این ترجمه شان را منتشر کرده است. 
داستان رمان پیش رو از این قرار است که با شروع 
توفان کاترینا در جنوب ایاالت متحده آمریکا، بیشتر 
محله های ثروتمند تخلیه شدند اما ساکنان سیاه پوست 
چون  ماندند.  خود  خانه های  در  فقیر  بخش های 
وسیله ای برای فرار نداشتند؛ به عالوه تمایلی هم برای 
این کار نداشتند. چون زندگی در جای دیگر برایشان 

بی معنا بود...
لوران گوده پس از وقوع توفان کاترینا شروع به تحقیق 
جمع آوری  به  و  کرد  حادثه  این  درباره  تحفص  و 
عکس، مقاله و مستندات پرداخت. به این ترتیب با 
تحقیقاتش،  شدن  گسترده تر  و  سال  چند  گذشت 
گرفتند.  جان  ذهنش  در  رمان  این  شخصیت های 
عناوین فصل های این رمان به ترتیب عبارت است 
از: بوی گندی از راه دور، با نزدیک شدنش، سیالب، 
ناگهان سکوت، بدو بچه سیاه، ارباباِن خیابان، جماعِت 
مغلوب، سدها می شکنند، راه لوئیزیانا را باز کنید، یک 

بوسه طوالنی و مرگ، تعقیب کننده ها، آوازِ سیاه.
با ۱۴۱ صفحه،  شمارگان ۷۰۰ نسخه و  این کتاب 

قیمت ۱۸ هزار تومان منتشر شده است.
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اوقات شرعی

2۶خواننده تیراژه رقص شیشه را مي خواند

تازه ترین ساخته مهدی گلستانه در حالی به شبکه نمایش 
خانگی می آید که خواننده های زیادی با این پروژه همکاری 

کرده اند.
سریال »رقص روی شیشه« ۲۶ قسمت خواهد داشت و 
برای هر قسمت از این سریال، یک خواننده انتخاب شده 
است. رضا صادقی، بابک جهانبخش، محمد علیزاده، مهدی 
مقدم، مهدی یغمایی و هوروش بند از جمله خوانندگانی 

هستند که حضورشان در این سریال قطعی شده است.همچنین تیتراژ اصلی و ابتدایی 
این سریال توسط گروه ماکان بند خوانده خواهد شد.

تئاتر لندن در سال 2۰۱٨ رکورد زد

نمایش های موفق به ویژه موزیکال ها به افزایش فروش در 
تئاترهای لندن کمک کرده و توجه بیش از پیش را به »وست 
اند« لندن و دیگر تئاترهای بریتانیا در سال ۲۰۱۸ معطوف 

ساخته است.
به گفته یکی از مقامات انجمن تئاتر لندن و بریتانیا، شمار 
تماشاگران تئاتر در همان هفته ای که فروش سینما نشان 
می داد سال ۲۰۱۸ بهترین سال برای سینماروها در نزدیک به 

۵۰ سال بوده، قابل توجه است.
به نقل از آسوشیتدپرس، ترکیب اطالعات به دست آمده از ۲ سازمان تئاتری نشان 
می دهد شمار بلیت های فروخته شده برای محصوالت سال پیش ۳۴ میلیون بوده 
و قیمت  بلیت های فروخته شده ۱.۲۸ میلیارد پوند )۱.۶۶ میلیارد دالر( بوده است. 
در همین حال لندن با فروش ۷۶۵ میلیون پوندی از مجموع فروش تئاتر در بریتانیا 
رکوردی قابل توجه به جای گذاشت و با فروش ۱۵.۵ میلیون بلیت در این زمینه 

هم رکورد زد.
در لندن و دیگر تئاترهای بریتانیا در میان انواع نمایش توجه به موزیکال ها از دیگر 
نمایش ها بیشتر بود و نسبت به سال پیش ۸.۲ درصد رشد داشت و ۹.۵ میلیون نفر 
را به خود جلب کرد و فروش این بخش در باکس آفیس را ۱۵.۴ درصد افزایش 
داد و ۵۰۳ میلیون پوند فروش کرد. در برابر شمار افرادی که به تماشای بازی های 
غیرموزیکال رفتند تا ۶.۵ درصد کاهش یافت و به ۴.۲ میلیون نفر رسید و درآمد آن 

با کاهشی ۵.۲ درصدی به ۱۶۷ میلیون پوند کاهش یافت.
در عین حال میانگین هزینه ای که باید برای تماشای یک نمایش پرداخت شود 
به ۴۹.۲۵ پوند )۶۴ دالر( افزایش یافت و به گفته انجمن تئاتر لندن ۷۷.۵ درصد 

صندلی های تئاترهای لندن در طول سال پر بودند.
رییس این انجمن تاکید کرد که افزایش مردمی که قصد دارند تا پول بیشتری بدهند 
و نمایش های با کیفیت باالتری تماشا کنند و حس فرهنگی خاصی را تجربه کنند، 

افزایش یافته است.
این در حالی است که در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۷۷ میلیون شهروند بریتانیایی برای 
تماشای فیلم در سالن های تاریک سینما بلیت خریدند که باالترین آمار از سال ۱۹۷۰ 

تا به امروز است و در مجموع ۱.۷ میلیارد دالر بابت این امر پول دادند.

»کوپال« بهترین فیلم جشنواره هندی شد

فیلم  بهترین  جایزه  مالیی  کاظم  کارگردانی  به  »کوپال« 
سینمایی یک جشنواره هندی را دریافت کرد.

کارگردانی  به  »کوپال«  فیلم،  عمومی  روابط  گزارش  به 
کاظم مالیی موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم سینمایی 
 Arthouse Asia فیلم  جهانی  جشنواره  سومین  از 
هندوستان شد. سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم خانه  

هنر آسیا با نمایش آثار سینمایی، مستند، کوتاه، انیمیشن و ویدئوآرت از تاریخ ۱۹ تا 
۲۳ ژانویه )۲۹ دی تا ۳ بهمن ۹۷( در شهر کلکته  هند برگزار شد و در بخش آثار 
سینمایی ۸ فیلم از کشورهای آلمان، اسپانیا، رومانی، ژاپن، آمریکا، بنگالدش، تایوان 
و ایران به نمایش درآمد که در نهایت کاظم مالیی توانست برای فیلم »کوپال« جایزه  

اصلی این رویداد سینمایی را بدست آورد.
»کوپال« اولین فیلم بلند سینمایی کاظم مالیی است که چندی پیش در گروه سینمایی 
»هنر و تجربه« به نمایش درآمد. این فیلم ماه آینده در بخش مسابقه  چهارمین 

جشنواره  »دادا صاحب« هندوستان نیز به نمایش درخواهد آمد.

رونمایی از پوستر »آشفته گی« فریدون جیرانی

پوستر فیلم سینمایی »آشفته گی« ساخته فریدون جیرانی در آستانه جشنواره فیلم 
فجر رونمایی شد. به گزارش پیام زمان  از روابط عمومی پروژه، پوستر فیلم 
سینمایی »آشفته گی« ساخته فریدون جیرانی در آستانه برگزاری سی و هفتمین 
فیلم در بخش سودای سیمرغ سی و  این  فیلم فجر رونمایی شد.  جشنواره 

هفتمین جشنواره فجر به نمایش درمی آید.
طراحی این پوستر توسط علی فرآورده انجام شده که تاکنون برای فیلم های 
همچون »تنگه ابوغریب«، »ویالیی ها« و... پوسترهایی طراحی و برای پوستر 
»ملک سلیمان« سیمرغ دریافت کرده است. در فیلم »آشفته گی« بهرام رادان، 
مهناز افشار، نسیم ادبی، نازنین صلح جو، علی میالنی، احسان محمدی و مهران 
احمدی به ایفای نقش پرداخته اند. جیرانی درباره فضای فیلم جدید خود نوشته 
است: »»آشفته گی« رئالیستی و اجتماعی نیست. یک فیلم است درباره عشق و 

جنایت...«

خبر

با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
تاکید بر این که باید شبکه نخبگان 
علوم انسانی در کشور تقویت شود، 
است  الزم  این  بر  عالوه  گفت: 
دانش  از  ملی  سیاستگذاری  در  تا 
متخصصان حوزه علوم انسانی بهره 
اقدامی است که  گرفته شود و این 

تاکنون صورت نگرفته است.
دهمین  در  غالمی  منصور  دکتر 
در  که  فارابی  بین المللی  جشنواره 
شد،  برگزار  سران  اجالس  سالن 
برای  فارابی  اینکه جشنواره  بیان  با 
دهمین سال است که برگزار می شود، 
افزود: امسال ما در حالی دهمین سال 
این جشنواره را آغاز کرده ایم که در 
شرف چهل سالگی انقالب اسالمی 
سال ها  این  پی  در  و  داریم  قرار 
مسیری که طی شده است، نمودها و 
نشانه های زیادی دارد که نشان دهنده 
مسیر ما به سمت علم و تحقیقات و 

گرامیداشت عالمان بوده است.
وی برگزاری جشنواره فارابی را یکی 
از نمونه های فاخر در راستای توسعه 
علم و فناوری دانست و یادآور شد: 
علوم انسانی همواره از سوی اساتید 
و  تاکید  مورد  بارها  فرهیختگان  و 
توجه قرار گرفته است، چرا که محور 
علوم انسانی، انسان است که برگزیده 

مخلوقات به شمار می رود.
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
تداوم جشنواره فارابی را نمودی از 

ارائه تصویر واقعی از تولیدات علوم 
انسانی نام برد و در این باره خاطر 
نشان کرد: در وزارت علوم نیز نهایت 
تالش صورت گرفته است تا نسبت 
جشنواره های  چنین  برگزاری  به 
اضافه  غالمی  شود.  اقدام  فاخری 
در چنین روزی  قبل  در سال  کرد: 
اعالم شد نهالی که سال های گذشته 
کاشته شده است، امروز به درخت 
پر باری تبدیل شده است، امیدوارم 
ثمرات این جشنواره که به درستی به 
نام یکی از متفکران ایرانی نامگذاری 
شده است، بیش از پیش در جهت 

اعتالی کشور ادامه یابد.
بود  متفکری  فارابی  وی،  گفته  به 
جامعه  بستر  در  را  طیبه  که حیات 

خردمند می دانست.

فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
دستاوردهای  به  اشاره  با  همچنین 
جشنواره فارابی، اظهار کرد: شناسایی 
علوم  گنجینه های  از  قدرشناسی  و 
انسانی، معرفی آثار برتر در این حوزه 
از جمله دستاوردهای برگزاری این 
جشنواره است و همواره سعی شده 
کردن  کاربردی  در  دانش پژوهان  تا 
دستاوردهای علوم انسانی از طریق 
بررسی نیازهای کشور نسبت به رفع 

چالش های کشور به کار گیرند.
گسترده  مشارکت  به  اشاره  با  وی 
هیأت  اعضای  و  معتبر  انجمن های 
از  دوره  این  در  دانشگاه ها  علمی 
قبل  سال  از  شد:  یادآور  جشنواره، 
تبیین کارگروه و نقش خطیر علوم 
انسانی در فرایند سیاست گذاری در 

زمینه  ایجاد  و  مختلف  حوزه های 
مناسب برای حضور علوم انسانی در 
تراز جهانی در دستور کار قرار داشت 
که تحقق این امر مستلزم تالش و 
همت بیشتر محققان این حوزه است.
با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
تاکید بر اینکه تحقق اهداف پیش بینی 
شده نیازمند دقت و برنامه ریزی های 
بلند مدت است، گفت : بر این اساس 
الزم است تا دبیرخانه دائمی جشنواره 
فارابی دستاوردهای دوره های قبل را 

مورد توجه و بازنگری قرار دهد.
وی در بخش دیگری از صحبت های 
رصد  و  بازنگری  بر  تاکید  با  خود 
مستمر علوم انسانی از سوی دبیرخانه 
پایش  اضافه کرد:  فارابی،  جشنواره 
این حوزه موجب می شود تا وزارت 

علوم را در مسیر بسته های سیاستی 
دقیق تر مانند حراست از زبان فارسی، 
مسئولیت اجتماعی و رعایت اخالق 

پژوهشی هدایت کند.
غالمی خاطر نشان کرد: در گام بعد 
باید با تقویت شبکه نخبگان علوم 
انسانی و ارتباط علمی با سایر مراکز 

علمی دنیا تالش شود.
وی با تاکید بر این که جشنواره فارابی 
باید منعکس کننده صداها در حوزه 
رابطه  این  در  باشد،  انسانی  علوم 
تا  است  الزم  این  بر  عالوه  گفت : 
دانشگاه ها،  با  جشنواره  دبیرخانه 
پژوهشگاه ها و سایر مؤسسات علمی 
اقدام  مناسب تر  فضای  ایجاد  برای 
کند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
ادامه داد: در این حوزه الزم است تا از 
دانش محققان در سیاست گذاری های 
و  شود  بهره گیری  درستی  به  ملی 
از  بخشی  که  است  حالی  در  این 
مشکالت فعلی کشور ناشی از فقدان 

این گفت وگو و اثربخشی آن است.
غالمی همچنین با تاکید بر ضرورت 
بزرگ  دانشگاه های  با  همکاری 
استانی، اظهار کرد: بر این اساس الزم 
است تا دبیرخانه جشنواره فارابی در 
دوره آینده زمینه ای را فراهم کند تا 
اجرای  در  نیز  استانی  دانشگاه های 
این جشنواره مشارکت بیشتری داشته 
باشند تا به غنای این جشنواره منجر 

شود.

کاریکاتور
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تاکید وزیر علوم بر تقویت شبکه نخبگان علوم انسانی

»تابنده« در راه جشنواره

محسن تنابنده بازیگر مطرح سینما 
و تلویزیون که در نزد عموم مردم 
بیشتر به خاطر بازی در مجموعه 
شده  مطرح  پایتخت  سریالی 
عرصه  در  خود  تجربه  دومین 
کارگردانی سینما را راهی سی و 
هفتمین جشنواره فیلم فجر کرده 
تا برای نخستین بار سیمرغ بلورین فجر را در رشته 

کارگردانی از آن خود کند.
اهالی رسانه و  تمامی حواس  طی روزهای گذشته 
همچنین دوستداران هنر سینما معطوف به اعالم اسامی 
فیلم های بخش سودای سیمرغ سی وهفتمین جشنواره 
می خواهند  امسال  که  آثاری  است.  بوده  فجر  فیلم 
بروند. به مصاف یکدیگر  بلورین  کسب سیمرغ ها 
قریب به یقین اهالی سینما جشنواره امسال را رقابت 
میان جوانان و باتجربه ها می دانند. کنار هم قرار گرفتن 
اسامی همچون محمدحسین مهدویان، سعید روستایی، 
مرتضی علی عباس میرزایی، فریدون جیرانی، نرگس 
در  هیجان انگیز  رقابتی  پوراحمد  کیومرث  و  آبیار 
می دهد. نوید  را  کشور  سینمایی  رویداد  بزرگترین 
محسن تنابنده بازیگر مطرح سینما و تلویزیون که در 
نزد عموم مردم بیشتر به خاطر بازی در مجموعه سریالی 
تجربه خود در عرصه  پایتخت مطرح شده دومین 
کارگردانی سینما را راهی سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر کرده تا برای نخستین بار سیمرغ بلورین فجر را در 
رشته کارگردانی از آن خود نماید.این فیلم بعد از فیلم 
سینمایی »گینس« دومین کار تنابنده محسوب می شود. 
گینس البته به هیچ وجه نتوانست به عنوان فیلم اول نظر 
مخاطبان و منتقدان را به خود جلب کند. اولین ساخته 
محسن تنابنده، »گینس« نام داشت. این فیلم کمدی که 
در سال ۱۳۹۳ با بازی محسن تنابنده و رضا عطاران 
ساخته شد، در زمان اکرانش، بیش از ۳ میلیارد تومان 
در سینماها فروش داشت.محسن تنابنده سه سیمرغ 
بلورین از جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم های 
«استشهادی برای خدا«، »هفت دقیقه تا پاییز«، »سنگ 
اول« و »فراری« دریافت کرده و حاال می خواهد در سی 
و هفمتین دوره از جشنواره فیلم فجر نخستین سیمرغ 

کارگردانی را به خانه ببرد.

خبر

اولین تیزر فیلم سینمایی»جمشیدیه« به کارگردانی یلدا جبلی 
نمایش  اولین  آستانه  در  رسیده،  گزارش  به  شد.  رونمایی 
فیلم سینمایی »جمشیدیه« به تهیه کنندگی فردین خلعتبری 
جشنواره  دوره  هفتمین  و  سی  در  آذین  محمدصادق  و 
فیلم فجر  تیزر رسمی این فیلم رونمایی و منتشر شد. فیلم 
سینمایی»جمشیدیه« با بازی سارا بهرامی، حامد کمیلی، پانته 
آپناهی ها، سعید چنگیزیان، ستاره پسیانی، ندا جبرائیلی ، شادی 
کرم رودی ، محمد ولی زادگان، بهرنگ تنکابنی، کاوه کاتب، 
دالمن  حسین  فرهادپور،  لیلی  نونهالی،  حمیرا  زهرافرهانی، 
، غالمرضا کیایی نژاد با حضور کیومرث پوراحمد و بهرام 
عظیمی روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه در سی و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر نمایش داده خواهد شد. در خالصه داستان فیلم آمده 
است: ترانه و امیر )زن و شوهر ۳۴ و ۳۷ ساله( در شب تولد 
امیر، درگیر حادثه ای شده و برای کشف حقایق نهفته در دل 
این حادثه، وارد مسیر پیچیده ای می شوند که هرچه در آن پیش 

می روند، امکان بازگشت شان کمتر می شود

»جمشیدیه«   اب ابزی حامد کمییل 
و سارا هبرایم

به دعوت بنیاد رودکی و تاالر وحدت، نمایش »سقراط« به 
نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی برای پنجمین بار 
در اسفند ماه ۹۷ برای بیست شب اجرای محدود روی صحنه 

می رود.
به گزارش رسیده، نمایِش »سقراط« نخستین بار در آذر و دِی 
سال ۱۳۹۲ در تاالر وحدت به روی صحنه رفت. استقباِل 
تماشاگران موجب شد که سه ماهِ بعد یعنی در ایام تعطیالِت عید 
نوروز بارِ دیگر به اجرا درآید. در همان ایام، نمایش »سقراط« 
از سوی صدا و سیما به عنوان یکی از جاذبه های شهر تهران 
معرفی شد. به این ترتیب در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برای 

سومین و چهارمین بار هم اجرا شد.
نمایِش »سقراط« تا کنون حدود ۱۵۰ اجرا را پشِت سر گذاشته 

و میزبان ۱۳۰ هزار تماشاگر بوده است.
این نمایش در طول حیاِت هنری خود موفق به کسب نشاِن 
نقش  در  آئیش  فرهاد  بازی  برای  آکادمی حمید سمندریان 
سقراط، نشاِن عبدالحسین نوشین برای کارگردانی حمیدرضا 
نعیمی از سوی انجمن منتقدان و نویسندگان خانه ی تأتر و 
آهنگسازی،  کارگردانی،  بازیگری،  جوایز  کسب  همچنین 
طراحی صحنه، طراحی لباس، طراحی گریم و نمایِش برگزیده 
از سوی چهاردهمین جشنواره ی کانون ملی منتقدان تأتر ایران، 
و اهدا لوح تقدیر از سوی مرکز مطالعات مرکز اسالمی )اخالق 
و نیایش در آئینه هنر( برای نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا 

نعیمی شده است.

سقراط دوابره روي صحنه اتالر 
وحدت مريود

سریال »گاندو« که تابستان امسال کار خود را در تهران آغاز 
کرده بود، این روزها در حال ضبط سکانسهای پایانی در شیراز 

و روزهای پایانی تصویربرداری در ایران است.
به گزارش رسیده ، مجتبی امینی تهیه کننده سریال »گاندو« 
گفت : عوامل این سریال قرار است سکانس های مربوط 
به پرواز چند جنگنده شکاری در آسمان و یک عملیات 
پیچیده نظامی را به تصویر بکشند و سریال »گاندو« بعد از 
اتمام تصویربرداری در ایران برای ادامه ضبط کار راهی ترکیه 

خواهند شد.
داریوش فرهنگ، وحیدرهبانی، پیام دهکردی، لیال اوتادی، 
نگارعابدی،  ترکاشوند،  نورایی،آزیتا  علیرام  ساراخویینی ها، 
خسرو شهراز، پندار اکبری، عرفان ابراهیمی، مجیدنوروزی، 
علی افشار، اتابک نادری، نیلوفر شهیدی، محمدجواد طاهری، 
جمشید جهانزاده، بهزاد رحیم خانی، فلیپ ساپرکین، فرشته 
سلطانی،  ، مصطفی  ولیخانی  میثم  محمدی،  سارا  آلوسی، 
یاسمین پیداودی، آیدا جعفری ، ناره گرگوریان، بهامین تورانی 
از جمله بازیگرانی هستند که در این سریال پر ستاره ایفای 
نقش خواهند کرد؛ همچنین »گاندو« با حضور کامبیز دیرباز، 
محمدرضا شریفی نیا، سید مهرداد ضیایی، رضا توکلی، نسرین 
نکیسا، سوگل طهماسبی، کمند امیر سلیمانی ،صالح میرزا 
آقایی و فرهاد قائمیان تصویربرداری می شود؛ ناگفته نماند 
جمع زیادی از بازیگران خارجی و ایرانی که در بخش تولید 

خارج از کشور به این مجموعه اضافه خواهند شد.

 ایستگاه اپیاین »گاندو«
 در ایران

قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی با اشاره به برگزاری 
طرح »سیمرغ و پروانه ها« همزمان با سی و هفتمین 
سینمای  فیلم  نمایش ۵  از  فجر،  فیلم  جشنواره 
برخی  در  بهمن  تا ۱۷  از ۱۳  نوجوان  و  کودک 

سینماهای تهران و سراسر کشور خبر داد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی 
و  »سیمرغ  بخش  مدیر  ایل بیگی  حبیب  فارابی، 
پروانه ها« با اشاره به برگزاری این بخش برای سال 
دوم همزمان با سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
عنوان کرد: این برنامه در راستای برنامه های حمایتی 
سازمان سینمایی از سینمای کودک و نوجوان است 
که برای دومین سال برگزار می شود و در ۵ روز 
از ایام برگزاری جشنواره، شاهد نمایش فیلم های 
کودک و نوجوان هستیم.وی با بیان اینکه از ۱۳ تا 
۱۷ بهمن فیلم های کودک و نوجوان در سینماهای 

تهران و سراسر کشور در نوبت صبح به نمایش در می آید یادآور 
شد: در مراکز استان ها همزمان با برپایی جشنواره فیلم فجر، یک 
سالن از سینماهای میزبان جشنواره فیلم فجر به نمایش فیلم های 
کودک و نوجوان اختصاص خواهد یافت.مدیر بخش »سیمرغ و 
پروانه ها« تاکید کرد: در شهر تهران، همزمان در۹ سالن سینماهای 
»باغ کتاب«، »مگامال«، »کورش«،  »تماشا«،  »آزادی«،  »فرهنگ«، 
و  کودک  فیلم های  نمایش  شاهد  »راگا«  و  »ماندانا«  »شکوفه«، 

نوجوان خواهیم بود و هر روز صبح یک سانس نمایش داریم.
بر اساس اعالم ایل بیگی، روز شنبه ۱۳ بهمن فیلم »لکنت« برگزیده 
بخش بهترین کارگردانی جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان، 
کودک  فیلم  بهترین  برگزیده  »پاستاریونی«  بهمن  یکشنبه ۱۴ 

در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان، دوشنبه ۱۵ بهمن 
انیمیشن »بنیامین« که در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر پذیرفته 
شده، سه شنبه ۱۶ بهمن فیلم »ضربه فنی« که جوایز متعددی از 
جمله جایزه بهترین فیلم نوجوان جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
اصفهان را به خود اختصاص داده و چهارشنبه ۱۷ بهمن انیمیشن 
»آخرین داستان« اثر پذیرفته شده در سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر و برگزیده جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان نمایش 
داده می شوند.وی ادامه داد: به همه استان ها اعالم کردیم، در کنار 
حضور بچه های مدارس مختلف برای تماشای این آثار، امکان 
حضور دانش آموزان مناطق محروم و کم بهره را برای تماشای 
فیلم های سینمایی کودک و نوجوان در ایام برگزاری طرح »سیمرغ 
و پروانه ها« فراهم کنند.مدیر بخش »سیمرغ و پروانه ها« تاکید کرد 

که نمایش این فیلم ها رایگان است و مدارس در تهران 
از طریق »سامانه اردویی مدارس« برای تماشای این آثار 

اقدام کنند.
ایل بیگی افزود: در استان ها نیز هماهنگی ها از طریق 
ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی فراهم می شود. همچنین 
به  فیلم ها  نمایش  از  قبل  است  قرار  شهرها  همه  در 
بهانه جشن ۴۰ سالگی انقالب اسالمی، برنامه ویژه ای 

پیش بینی شده و جشن انقالب برگزار شود.
وی گفت: در تهران این برنامه هر روز در یکی از مناطق 
تهران برگزار می شود. بر اساس برنامه ریزی های انجام 
شده این جشن در پایتخت روز شنبه همزمان با نمایش 
فیلم لکنت در جنوب غربی تهران در پردیس تماشا با 

حضور دست اندرکاران سینمای کودک برگزار می شود.
قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی ادامه داد: یکشنبه در سینما 
فرهنگ قبل از نمایش »پاستاریونی«، دوشنبه پیش از 
نمایش انیمیشن »بنیامین« در سینمای ماندانا در شرق تهران، سه 
شنبه در باغ کتاب همزمان با نمایش فیلم »ضربه فنی« و چهارشنبه 
همزمان با نمایش انیمیشن »آخرین داستان« در پردیس مگامال 
با  کرد  امیدواری  اظهار  بیگی  می شود.ایل  برگزار  مراسم  این 
برگزاری طرح »سیمرغ و پروانه ها«، ارتباط بیشتری بین بچه ها و 
سینما برقرار شود. این بخش از سال گذشته همزمان با جشنواره 
فیلم فجر برگزار شد و بچه ها نیز همزمان با جشنواره فیلم فجر 
توانستند سهم خود را از سینمای ایران داشته باشند.وی افزود: این 
طرح همچنین می تواند به معرفی فیلم های کودک و نوجوانان نیز 
کمک می کند تا پیوند بهتری بین سینما و کودکان برقرار شود و 

سینمای کودک با پشتوانه بهتری ادامه دهد.

در بخش »سیمرغ و پروانه ها«:

نمایش 5 فیلم کودک و نوجوان همزمان با برپایی جشنواره فیلم فجر

مستند »قطار مسیر60« تلخ دیدنی

قطار   « مستند  تماشای  از  زارع پس  قاسم 
از  جهانگیری  کتایون  ساخته  مسیر۶۰« 
مستند به عنوان اثری تلخ یاد کرد اما تاکید 
داشت که مردم باید این آثار مهم را مشاهده 
کنند. به گزارش پیام زمان از روابط عمومی 

بازیگر  زارع  قاسم   ،»۶۰ مسیر  »قطار  فیلم 
سینما و تلویزیون پس از تماشای مستند در 
حال اکران »قطار مسیر ۶۰« با تاکید روی 
این  گفت:»  شصت  دهه  فرهنگی  شرایط 
مستند از بعضی لحاظ ها اثری دردآور بود.
چون حقیقتا وقتی تاریخ این دوران را مرور 
می کنیم با نقاط درد آوری مواجه می شویم.
خود من به شخصه اذیت می شوم چرا که 
این سختی ها را با گوشت، پوست و خونم 
حوزه  در  شرایط  این  البته  کرد ه ام.  درک 
موسیقی بدتر بوده اما در حوزه نمایش هم 
مسیر سختی طی شده و با پوست کلفتی به 

اینجا رسیده ایم.«

»زن شگفت انگیز ۳« ساخته می شود

پتی جنکینز کارگردان »زن شگفت انگیز« گفت 
قسمت سوم این فیلم هم ساخته می شود و این 
ابرقهرمان وارد قصه ای از دنیای امروز می شود.
به گزارش  از هالیوود ریپورتر، کارگردان »زن 
شگفت انگیز« یا »واندر وومن« گفت سومین 
همکاری اش با گل گدوت که در فیلم های 
برای  کرده  بازی  و۲   ۱ شگفت انگیز«  »زن 

ساخت قسمت سوم رقم می خورد.
در حالی که در قسمت اول زن شگفت انگیز 
اول سیر می کرد و  در دوران جنگ جهانی 
در قسمت بعدی به سال ۱۹۸۴ رفت، او در 
داستان سوم وارد ماجرایی از جهان معاصر 

می شود.

پتی جنکینز گفت ایده ساخت این فیلم را در 
سردارد و اصال نباید انتظار داشت که قسمت 

سوم به گذشته بازگردد.
وی گفت: کار هنوز شروع نشده اما مشتاق به 

شروع قسمت بعدی هستم.

جناب آقای علیرضا منکوئی
صمیمانه ترین شادباش مارا برای شکفتن نو گل 
زیبای زندگیتان  سوفیا ی عزیز را از ما پذیرا باشید
همکاران شما در سرپرستی روزنامه پیام زمان استان گیالن


